
KRONIKA 2015.

1. stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Rozpoczęcie nowego roku 
kalendarzowego.

6.  stycznia  - W Uroczystość  Objawienia  Pańskiego,  która  jest  też  dniem troski  o 
dzieła misyjne, już po raz piąty młodzież oazowa podjęła piękne wyzwanie. Ponad 
trzydzieścioro młodych ludzi wcieliło się w role kolędników misyjnych. Zanim jednak 
wyruszyli na trasy kolędowe, nastąpiło po Mszy św. w kościele parafialnym rozesłanie 
kolędników  misyjnych,  poprzedzone  scenkami  o  tematyce  poruszającej  problemy 
dzieci  w  krajach  misyjnych.  Błogosławieństwa  i  rozesłania  kolędników misyjnych 
dokonał  ks.  Proboszcz.  Młodzi  ludzie  wędrowali  przez  parafię,  spotykali  się  z 
domownikami, śpiewali wspólnie kolędy, przedstawiali krótkie scenki, a dziękując za 
złożone  ofiary,  pozostawiali  mieszkańcom  pamiątkowe  słoneczko-podziękowanie. 
Udało się zebrać kwotę 1830 złotych.  Pieniądze trafią do misji  prowadzonej przez 
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Dobrego Pasterza, z którymi parafia współpracuje 
od wielu lat. 

11. stycznia - Odbyło się poświąteczne spotkanie członków Parafialnego Klubu Ludzi 
Złotego Wieku 

11. stycznia - Dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Nowej Wsi w kościele po Sumie, a 
uczniowie z Koźmińca w Sali wiejskiej - przedstawili jasełka.

18 stycznia - Przedstawiciele Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej uczestniczyli w 
diecezjalnym spotkaniu opłatkowym w Seminarium Duchownym w Kaliszu. 

28. stycznia - Zakończenie odwiedzin duszpasterskich. 

02. lutego - w Święto Ofiarowania Pańskiego, podczas Mszy św. w obu kościołach 
ksiądz  Proboszcz  poświęcił  książeczki  do  nabożeństwa  dla  dzieci 
pierwszokomunijnych. Książeczki odebrali rodzice i wręczyli je swoim dzieciom. 

13. - 15. lutego - udział gimnazjalistów z naszej parafii w rekolekcjach dla młodzieży 
męskiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu. 

18.  lutego  - Środa  Popielcowa  -  rozpoczęcie  Wielkiego  Postu.  Zaproszenie  do 
licznego udziału w nabożeństwach wielkopostnych, odprawianych w obu kościołach. 

21. lutego - rozpoczęcie Mszą św. - cyklu 24. katechez dla przygotowujących się do 
przyjęcia  Sakramentu Małżeństwa.  Konferencje  przeznaczone są  dla  narzeczonych, 
nie objętych katechezą parafialną dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.  



23. - 27. lutego - udział 14. dziewcząt z naszej parafii w rekolekcjach zamkniętych u 
sióstr Pasterzanek w Szaflarach. 

5.  marca  -  blisko trzydziestoosobowa grupa  parafian  na  czele  z  ks.  Proboszczem 
uczestniczyła w pierwszoczwartkowej modlitwie w intencji rodzin i obrony życia w 
Sanktuarium św.  Józefa  w Kaliszu.  Pielgrzymów przywitał  ks.  prałat  Jacek Plota, 
kustosz sanktuarium. Modlitwę wstawienniczą prowadził ks. Szymon Rybak. Hasłem 
spotkania  były  słowa:  "W  marcu  -  miesiącu  św.  Józefa  -  odkrywamy  na  nowo 
aktualność Patriarchy z Nazaretu". Zamiast konferencji rozbrzmiały głosy kilkunastu 
mężczyzn, którzy wykonali Akatyst ku czci św. Józefa. Mszy św. koncelebrowanej 
przewodniczył  ks.  bp  Andrzej  Dziuba,  biskup łowicki.  Wraz  z  nim wokół  ołtarza 
stanęli  ks.  bp.  Edward  Janiak,  ks.  bp  Łukasz  Buzun,  biskupi  seniorzy  Stanisław 
Napierała i Teofil Wilski, o. Tadeusz Rydzyk oraz kilkudziesięciu kapłanów. 

11. - 13. marca - swoje rekolekcje szkolne przezywali uczniowie szkoły i przedszkola 
w  Koźmińcu.  Rekolekcje  prowadziły  siostry  ze  Zgromadzenia  Służebnic  Matki 
Dobrego Pasterza. 

14.  marca  - przedstawiciele  naszej  parafii  uczestniczyli  w  spotkaniu  Wspólnot 
Żywego  Różańca  z  Diecezji  Kaliskiej,  które  odbywało  się  w  ramach  Triduum 
Różańcowego  w  Sanktuarium  Świętego  Józefa  w  Kaliszu  pod  hasłem: 
"Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa 
Chrystusa". 

14. - 18. marca - przeżywaliśmy parafialne rekolekcje wielkopostne . Prowadził je o. 
Jan Karczewski OFMCap. - franciszkanin pracujący na Łotwie. 

14.  marca  - przedstawiciele  naszej  parafii  uczestniczyli  w  spotkaniu  Wspólnot 
Żywego  Różańca  z  Diecezji  Kaliskiej,  które  odbywało  się  w  ramach  Triduum 
Różańcowego  w  Sanktuarium  Świętego  Józefa  w  Kaliszu  pod  hasłem: 
"Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa 
Chrystusa". 

15. marca -  w niedzielny wieczór rozpoczynający rekolekcje, podobnie jak w latach 
poprzednich,  liczna grupa  parafian  uczestniczyła  w wyjątkowej  Drodze Krzyżowej 
ulicami  Nowej  Wsi.  Wędrówka  rozpoczęła  się  przy  kościele  parafialnym.  Tam 
strażacy przejęli ogromny brzozowy krzyż, który później - do kolejnych stacji nieśli 
przedstawiciele różnych stanów i grup duszpasterskich. W niesienie krzyża włączona 
dzięki temu została spora część wiernych. O. Jan poprowadził rozważania pasyjne, a 
czas  wędrówki  między  poszczególnymi  stacjami  wypełniła  modlitwa  prowadzona 
przez ks. Proboszcza i wspólny śpiew. A wszystko to w asyście straży pożarnej, która 
czuwała nad bezpieczeństwem. Strażacy nieśli też pochodnie, a wszyscy uczestnicy 



drogi  krzyżowej  zapalone znicze,  które na końcu zostały poświęcone i  złożone na 
grobach zmarłych spoczywających na parafialnym cmentarzu. 

16.  marca -  młodzież uczestnicząca w rekolekcjach powołaniowych w Szaflarach, 
spotkała się na probostwie z o. Janem i siostrami Pasterzankami. 

19.  marca  - 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. 

25.  marca  - z  racji  przypadającego  Dnia  Świętości  Życia,  obchodzonego  w 
Uroczystość  Zwiastowania  N.M.P.  -  już  po  raz  dziewiąty  wierni  z  naszej  parafii 
włączyli się w piękne dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Swoją deklarację 
podjęcia  modlitwy  w  obronie  życia  potwierdzili  wpisem  do  Parafialnej  Księgi 
Duchowej Adopcji 

28. marca - zakończenie cyklu 24. katechez dla przygotowujących się do przyjęcia 
Sakramentu Małżeństwa, które przeznaczone są dla narzeczonych powyżej 26. roku 
życia. 

28. marca - prezes oddziału Akcji Katolickiej naszej parafii uczestniczył w spotkaniu 
sprawozdawczym Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, które odbyło się w 
Ostrowie Wlkp. 

12. kwietnia - W niedzielne popołudnie - w święto Miłosierdzia Bożego w kościele w 
Nowej  Wsi  -  po  raz  pierwszy  w  naszej  parafii,  zostało  odprawione  nabożeństwo 
"Drogi Światła", połączone z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego. 

16. kwietnia - Ksiądz Proboszcz oraz przedstawiciele parafii  udali się do Jarocina, 
gdzie  miała  miejsce  Stacja  Diecezjalnego  Kongresu  Eucharystycznego.  Punktem 
kulminacyjnym była wieczorna Msza św. koncelebrowana przez kapłanów dekanatu 
jarocińskiego, żerkowskiego i dobrzyckiego, której przewodniczył ks. Biskup Senior 
Teofil Wilski. 

26.  kwietnia  - W kościele  parafialnym w Nowej  Wsi  piętnaścioro  dzieci  po  raz 
pierwszy  przyjęło  Pana  Jezusa  do  swoich  serc.  Rodzice  pokryli  część  kosztów 
odnowienia monstrancji. 

W  miesiącu  kwietniu  została  wykonana  instalacja  elektryczna  w  kaplicy 
przedpogrzebowej. 



 1. maja - Z inicjatywy nadzelatorki Żywego Różańca powstała kolejna Wspólnota 
Nieustającego  Różańca  im.  MB  Królowej  Polski.  Dniem  modlitwy  jest  3.  dzień 
każdego miesiąca. 

3.  maja  - Uroczystość  Matki  Bożej  Królowej  Polski  -  przeżywaliśmy  odpust 
parafialny.  Obchody  rozpoczęły  się  w  piątek  Mszą  św.  sprawowaną  w  intencji 
wszystkich Zmarłych Parafian, którą celebrował ks. Prałat Jan Wolniak. Niedzielnym 
uroczystościom przewodniczył,  sumę odpustową odprawił  i  kazanie  na  wszystkich 
Mszach św. wygłosił ks. Sławomir Ratajczak - Filipin z Poznania. 

9.  maja  -  Przedstawiciele  Akcji  Katolickiej  wraz z  członkami Parafialnego Klubu 
Ludzi  Złotego  Wieku  uczestniczyli  w  modlitewnym  spotkaniu  Akcji  Katolickiej 
Diecezji Kaliskiej, które odbyło się w kościele na Pólku. 

10. maja - Siedmioro dzieci z Koźmińca przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa do 
swoich serc. W darze ołtarza Rodzice ufundowali nowy ornat. 

12. maja - Odbyła się pielgrzymka dziękczynna za I Komunię św. do Sanktuarium 
Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu. 

24. maja - Zakończył się  kolejny, wiosenny cykl katechezy parafialnej dla młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych, będących przygotowaniem do Sakramentu Małżeństwa. 

25. maja - W przeddzień Dnia Matki, po wieczornych Mszach św. młodzież oazowa 
dała okazję, by włączyć się w modlitewny akcent pod hasłem: "Dzięki Ci, Boże za 
moją Mamę!". 

29. maja - W ramach stacji kongresowej Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego 
w  ostrowskiej  Konkatedrze,  odbyło  się  ogłoszenie  wyników  i  wręczenie  nagród 
laureatom  diecezjalnego  konkursu  o  Eucharystii,  zorganizowanego  przez  Wydział 
Katechetyczny  Kurii  Diecezjalnej.  W kategorii  szkół  podstawowych  zwyciężył  i  I 
nagrodę otrzymał Kamil Ciejka - uczeń klasy IV szkoły podstawowej w Koźmińcu. 
Ponadto  z  naszej  parafii  dyplomy  uczestnictwa  i  pamiątkowe  kubki  otrzymali: 
Zuzanna Kokot, Zuzanna Talarczyk, Magda Włosik i Kinga Wolicka. 

30. - 31. maja - W sobotę w Sympozjum o Eucharystii w Centrum Józefologicznym w 
Kaliszu,  a  w  niedzielę  w  kościele  św.  Antoniego  we  Ostrowie  Wlkp.  -  w  stacji 
Kongresu  Eucharystycznego  uczestniczyli  nadzwyczajni  szafarze  Komunii  św.  z 
naszej parafii. 

31.  maja  - Uroczyste  obchody  Jubileuszu  25.  lecia  kapłaństwa  Proboszcza  ks. 
Kanonika Roberta Dadacza. 



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

2. czerwca - W gościnnym ogrodzie przy probostwie odbył się piknik z okazji Dnia 
Dziecka, na który ksiądz Proboszcz zaprosił wszystkie dzieci z parafii. Po Mszy św. 
były  gry,  zabawy  i  konkursy  ze  słodkimi  nagrodami,  no  i  oczywiście  -  kiełbaski 
pieczone w ognisku. Dorośli, którzy przyprowadzili dzieci też spędzili miło czas przy 
kawie i słodkościach. 

4.  czerwca  -  W Sanktuarium św.  Józefa  w Kaliszu  przedstawiciele  naszej  parafii 
uczestniczyli w uroczystości zakończenia Kongresu Eucharystycznego, połączonej z 
comiesięczną modlitwą w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych. 

4.  czerwca  - Uroczystość  Najświętszego  Ciała  i  Krwi  Pańskiej.  W Nowej  Wsi  i 
Koźmińcu odbyły się procesje eucharystyczne ulicami wsi do czterech ołtarzy. 

6.  czerwca  -  Udział  grupy  młodzieży  z  naszej  parafii  w  XIX  Ogólnopolskim 
Spotkaniu Młodych LEDNICA 2015. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: 
"W imię Ducha Świętego". 

8. czerwca - Dzień wieczystej adoracji w Nowej Wsi - w ramach wieczystej adoracji 
w naszej diecezji. 

12.  -14.  czerwca  - Festiwal  "Tratwa"  w  Pleszewie.  Wśród  uczestniczących  w 
warsztatach ponad stu młodych ludzi  z  diecezji,  znalazła  się  Aleksandra  Roszak z 
naszej parafii. 

13/14  czerwca  - Udział  przedstawicieli  naszej  parafii  w  XIII  Ogólnopolskim 
Czuwaniu z o. Pio pod hasłem: "Żyć Ewangelią Jezusa", które odbyło się w Krakowie 
Łagiewnikach. 

21. czerwca - Z okazji zbliżającego się Dnia Ojca, po Mszach św. w obu kościołach 
naszej parafii młodzież oazowa prowadziła modlitwę w intencji wszystkich ojców. 

25. czerwca - Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolno - katechetycznego 
w Nowej Wsi. 

26. czerwca - Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolno - katechetycznego 
w Koźmińcu. 



W  ostatnim  czasie  wykonane  zostały  kolejne  prace  przy  budowie  kaplicy 
przedpogrzebowej.  Został  położony  tynk  na  ścianach  wewnętrznych  i  wylano 
posadzki. 

2. lipca - pod przewodnictwem księdza Proboszcza odbyła się tradycyjna pielgrzymka 
parafian do Sanktuarium Maryjnego w Lutyni. 

13. - 18. lipca - grupa młodzieży z naszej parafii  uczestniczyła w XXII Spotkaniu 
Młodych w Wołczynie, które w tym roku przebiegało pod hasłem "Trwaj w Miłości". 

20. - 23. lipca - udział ministrantów z naszej parafii w rekolekcjach, które odbyły się 
w Domu Rekolekcyjnym Księży Filipinów na świętej Górze w Gostyniu. 

26.  lipca - w święto  patrona kierowców -  św.  Krzysztofa  -  odbyło się  tradycyjne 
święcenie pojazdów. 

27.-31.  lipca  - gimnazjaliści  z  naszej  parafii  wzięli  udział  w  rekolekcjach  dla 
ministrantów starszych w Klasztorze Ojców Redemptorystów w Bardzie Śląskim. 

18. sierpnia- parafianie wraz z księdzem Proboszczem udali się na pielgrzymkę do 
Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Pielgrzymi stanęli też 
przed  najwyższą  na  świecie  figurą  Jezusa  Chrystusa  Króla  Wszechświata  w 
Świebodzinie. 

23.  sierpnia  - Mszą św.  dziękczynną za  tegoroczne plony,  odprawioną o godzinie 
13,oo  w  kościele  parafialnym w  Nowej  Wsi,  rozpoczęły  się  gminne  dożynki.  Za 
zbiory dziękowali w tej Mszy św. także rolnicy - parafianie z Nowej Wsi, Bud, Wyk,  
Cegielni i Polskich Olędrów. Część obrzędowa z udziałem władz gminnych, księdza 
Proboszcza,  zaproszonych  gości  i  oczywiście  parafian  odbyła  się  w miejscowości 
Budy. A wszystko zakończyło się zabawą taneczną. 

1. września - w obu kościołach odprawione zostały Msze św. na rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego i katechetycznego. 

W kaplicy przedpogrzebowej wykonano szpachlowanie ścian. 

13. września - W kościele filialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego 
w  Koźmińcu  odbyły  się  uroczystości  odpustowe.  Sumę  odpustową  połączoną  z 
dziękczynieniem za żniwa odprawił i kazania na wszystkich Mszach św. niedzielnych 
wygłosił o. Joel Kokott z Jarocina. 



19. września - udział ministrantów z naszej parafii w VIII Pielgrzymce Liturgicznej 
Służby Ołtarza Diecezji Kaliskiej do Sanktuarium św. Józefa i Wyższego Seminarium 
Duchownego w Kaliszu. Spotkanie odbyło się pod hasłem: „Z Maryją czekamy na 
Rok Miłosierdzia”. 

20. września - prezes i członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej wraz z 
innymi przedstawicielami naszej parafii uczestniczyli w Diecezjalnej Pielgrzymce pod 
Krzyż  Jubileuszowy  połączonej  z  poświęceniem  i  otwarciem  nowego  domu 
rekolekcyjnego. 

21.  września  - tradycyjnie  -  z  racji  święta  Stanisława  Kostki  -  patrona  dzieci  i 
młodzieży  -  po  Mszy  św.  odprawionej  w  ich  intencji  -  odbyło  się  spotkanie  w 
gościnnych  ogrodach  proboszczowskich.  Najpierw  radosne  wspólne  śpiewanie,  a 
następnie ognisko i pieczenie kiełbasek, ufundowanych przez księdza proboszcza. 

22. września - odbyła się pielgrzymka na Jasną Górę do Częstochowy i Sanktuarium 
Matki Bożej Gidelskiej - szczególnej Patronki rolników i górników i Uzdrowicielki 
chorych. W pielgrzymce wzięło udział 58. osób, w tym uczniowie klasy szóstej ze 
Szkoły Podstawowej w Koźmińcu. 

27.  września  - młodzież  szkół  ponadgimnazjalnych  rozpoczęła  kolejną,  jesienną 
edycję spotkań w ramach katechezy przygotowującej do sakramentu małżeństwa. 

4.  października - W czasie  Mszy św.  ks.  Proboszcz  poświęcił  różańce  dla  dzieci 
pierwszokomunijnych. Różańce odebrali Rodzice i wręczyli je swoim pociechom. We 
wrześniu położono kostkę przy kaplicy przedpogrzebowej. 

10. października - Udział przedstawicieli naszej parafii - wraz z ks. Proboszczem w 
IX Spotkaniu Czcicieli i Grup Modlitwy św. Ojca Pio Diecezji Kaliskiej w Wołczynie, 
które odbywało się pod hasłem: „Ojciec Pio - sługa miłosierdzia”. 

11.  października  -  Przedstawiciele  Parafialnego  Oddziału  Akcji  Katolickiej  oraz 
członkowie  Parafialnego  Klubu  Ludzi  Złotego  Wieku  uczestniczyli  w  czuwaniu 
modlitewnym w Sanktuarium MB w Tursku. 

11. października - Z okazji XV Dnia Papieskiego po sumie w kościele parafialnym 
uczniowie  Zespołu  Szkół  w Nowej  Wsi  przedstawili  program słowno -  muzyczny 
poświęcony św. Janowi Pawłowi II. 

17. października - Udział szafarzy z naszej parafii w II Forum Nowej Ewangelizacji 
Diecezji Kaliskiej „Obudzić parafię”. 



18. października - Kolejna grupa młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zakończyła 
cykl  25.  spotkań  w  ramach  katechezy  parafialnej,  będącej  jednocześnie 
przygotowaniem bliższym do zawarcia Sakramentu Małżeństwa. 

18. października - Przeżywaliśmy w parafii Niedzielę Powołań z udziałem kleryków 
Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. 

21.  października  - Uczeń  klasy  VI  Szkoły  Podstawowej  w  Koźmińcu  -  Piotr 
Błażejczyk wziął udział w Konkursie Recytatorskim pod hasłem: „Św. Jan Paweł II - 
szukałem Was”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Nasze Kaliskie wraz z ODN 
w Kaliszu w ramach projektu edukacyjnego „Śladami słów św. Jana Pawła II oraz ks. 
Jana  Twardowskiego”,  współfinansowanego  przez  Samorząd  Województwa 
Wielkopolskiego. 

22. października - Aleksandra Roszak godnie reprezentowała młodzież naszej parafii 
w 9. Przeglądzie Piosenki Chrześcijańskiej „Młodzi Świętemu Janowi Pawłowi II”, 
zorganizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach. Na 
scenie swoje umiejętności zaprezentowało ponad 260. uczestników - 29. solistów oraz 
14.  zespołów  Konkurencja  była  bardzo  duża,  a  poziom  wysoki.  Ola  stanęła  na 
wysokości  zadania  i  w kategorii  solistów wyśpiewała  II  miejsce.  Z przeglądu Ola 
wróciła z dyplomem i nagrodą - obrazem z wizerunkiem anioła, autorstwa Barbary 
Zabłockiej. Gratulujemy! 

14.  listopada  - Aleksandra  Roszak  udała  się  do  Stawiszyna  na  nagranie  ścieżki 
wokalnej  do  jednej  z  kolęd,  które  zostaną  umieszczone  na  diecezjalnej  płycie  - 
cegiełce na Światowe Dni Młodzieży. Ola znalazła się wśród zwycięzców konkursu 
„Kolędy na ŚDM 2016”. Konkurs zorganizowała Sekcja Przygotowań Duchowych i 
Promocji ŚDM Diecezji Kaliskiej, działająca przy Kurii Diecezjalnej we współpracy z 
Wydziałem Katechetycznym i Radiem Rodzina.  Gratulujemy! 

22. listopada - przedstawiciele Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej uczestniczyli 
w  katedrze  kaliskiej  w  obchodach  patronalnego  święta  Akcji  Katolickiej,  które 
przypada w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.  Uroczystość ta była także 
rozpoczęciem  obchodów  jubileuszu  20.lecia  wznowienia  działalności  Akcji 
Katolickiej  w  Diecezji  Kaliskiej.  Spotkanie  rozpoczęło  się  Koronką  do  Bożego 
Miłosierdzia, którą przed Najświętszym Sakramentem poprowadził ks. dr Sławomir 
Kęszka, diecezjalny asystent Akcji Katolickiej. Następnie konferencję wygłosiła pani 
dr Elżbieta Kałuża-Maniewska,  kilka słów do zgromadzonych skierował też prezes 
kaliskiej  Akcji,  prof.  Zbigniew  Trybuła.  Po  Eucharystii,  której  przewodniczył  bp 
Łukasz Buzun, odbyło się spotkanie w Domu Katolickim. 



23.  listopada  - kilku  uczniów  z  naszej  parafii  wzięło  udział  w  konkursach 
prorodzinnych:  „W  mojej  rodzinie  uczę  się  przebaczać”  i  „W  rodzinie  jestem 
apostołem  miłosierdzia”,  organizowanych  przez  Komisję  Duszpasterstwa  Rodzin 
Diecezji Kaliskiej. 

25.  listopada  -  Członkowie  Rady  Duszpasterskiej  wraz  z  przedstawicielami 
Parafialnego  Oddziału  Akcji  Katolickiej  odbyli  specjalne  -  wspólne  spotkanie,  na 
którym wypracowali i zatwierdzili Parafialny Program Duszpasterski na nowy rok. 

W miesiącu listopadzie ksiądz Proboszcz zasilił zbiory biblioteki parafialnej o kolejne 
20. woluminów. 

5.  grudnia  - przedstawiciele  parafii  uczestniczyli  w Diecezjalnym Dniu  Świętości 
Życia,  które  odbyło się  w Sanktuarium św.  Józefa  w Kaliszu.  Ksiądz  dr  Jarosław 
Powąska wygłosił konferencję „Szczęście dzięki małżeństwu - refleksja w oparciu o 
drogę życiową świętych Zelii  i Ludwika Martin”. Mszy św. przewodniczył kustosz 
Sanktuarium, ks. Prałat Jacek Plota, delegat biskupi, a homilię wygłosił ks. kanonik 
Sławomir Kostrzewa. Następnie w Kaplicy Cudownego Obrazu nastąpiło zawierzenie 
rodzin  naszej  diecezji  Świętemu  Józefowi  Kaliskiemu.  Po  Eucharystii  ogłoszone 
zostały  wyniki  diecezjalnych konkursów,  w których wzięło  udział  dwóch uczniów 
szkoły podstawowej i  dwoje gimnazjalistów z naszej  parafii.  Spotkanie zakończyła 
wspólna agapa. 

6.  grudnia  - wizyta  Mikołaja  w biskupim stroju  -  to  już  w parafii  od  kilku lat  - 
tradycja.  Tym razem jednak Mikołaj  -  przyjmował  prezenty.  Każde dziecko,  które 
przybyło na Mszę św. - zostało zaproszone przez księdza Proboszcza do przyniesienia 
jednego przedmiotu, by ofiarować go innym. Chodziło o przybory szkolne. Dzieci  na 
szóstkę wywiązały się z zadania. No i czekała je miła niespodzianka. Każde dziecko 
odeszło  z  czekoladą  i  wizerunkiem  św.  Mikołaja.  Zebrane  przedmioty  zostaną 
przekazane  dla  dzieci  jednej  z  afrykańskich  szkół  prowadzonej  przez  siostry  ze 
Zgromadzenia Służebniczek Dobrego Pasterza. Zbiórka trwała do końca Adwentu - w 
obu kościołach wystawione były  kosze,  do których można  było wkładać  przybory 
szkolne. 

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. 

18.  grudnia  - dzieci  ze szkoły w Koźmińcu przedstawiły w sali  wiejskiej  jasełka, 
przygotowane przez katechetę - ks. Karola Zakręta. 



20. grudnia  -  Kolejna już grupa młodzieży otrzymała zaświadczenia o ukończeniu 
katechezy  parafialnej  dla  młodzieży ponadgimnazjalnej,  będącej  jednocześnie 
przygotowaniem  bliższym  do  zawarcia  sakramentu  małżeństwa.  Serdecznie 
gratulujemy. 

22.  grudnia  - zakończenie Rorat. W tym roku w adwentowej drodze towarzyszyły 
dzieciom piękne, pouczające opowiadania. Dzieci uczestniczące w roratach codziennie 
otrzymywały do przyklejenia w swojej książeczce kolejną naklejkę,  miały za zadanie 
wykonać  obrazek  ilustrujący  opowiadanie  oraz  składały  serduszka  z  dobrymi 
uczynkami. W wyniku losowania do dzieci trafiały – do następnych Rorat -  figurki 
Matki Bożej. W roratach uczestniczyło około setki dzieci. 

31. grudnia - w obu kościołach naszej parafii zostały odprawione Msze św. i 
nabożeństwa dziękczynne za łaski roku 2015. 

W roku 2015. w księgach parafialnych odnotowaliśmy: 
17. chrztów 
8. ślubów 
22. pogrzeby 

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

W obu naszych kościołach rozdaliśmy łącznie ponad 43. tys. Komunii św. 


