
K R O N I K A    2016

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

2.  stycznia – Przedstawiciele Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej uczestniczyli
w diecezjalnym spotkaniu opłatkowym w Seminarium Duchownym w Kaliszu.

3. stycznia   - Z okazji Święta Młodzianków, na zaproszenie księdza Proboszcza do
obu kościołów naszej parafii  przybyli rodzice z dziećmi. Ksiądz Proboszcz udzielił dzieciom
okolicznościowego indywidualnego  błogosławieństwa,  a wszyscy  zebrani  mieli  okazję  do
wspólnego śpiewu kolęd.

6. stycznia -  W Uroczystość  Objawienia  Pańskiego,  która  jest  też  dniem troski  o
dzieła  misyjne,  po  raz  kolejny  młodzież  wcieliła  się  w  role  kolędników  misyjnych.  Po
rozesłaniu i błogosławieństwie kolędników, którego w obu kościołach dokonał ks. Proboszcz,
młodzi  ludzie  wędrowali  przez  parafię,  spotykali  się  z  domownikami,  śpiewali  wspólnie
kolędy, przedstawiali krótkie scenki i dziękowali za złożone ofiary. Udało się zebrać kwotę
ponad 2100 zł. Pieniądze – podobnie jak w latach poprzednich - trafią (wraz z przyborami
szkolnymi  zebranymi  w mikołajkowej  akcji)  -  do misji  prowadzonej  przez Zgromadzenie
Sióstr Służebniczek Dobrego Pasterza.

26.  –  30.  stycznia  –  udział  10.  dziewcząt  w  rekolekcjach  u  sióstr  Pasterzanek
w Częstochowie.

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. 

10. lutego  - Środa Popielcowa – rozpoczęcie Wielkiego Postu. Zaproszenie do 
licznego udziału w nabożeństwach wielkopostnych, odprawianych w obu kościołach. Drogę 
Krzyżową poprowadzą przedstawiciele parafialnych grup duszpasterskich. Kazania pasyjne 
wygłosi ks. Karol Zakręt.

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

02. – 04.  marca – swoje rekolekcje szkolne przeżywali  uczniowie Zespołu Szkół w
Nowej  Wsi  oraz  szkoły  i  przedszkola  w  Koźmińcu.  Rekolekcje  prowadziły  siostry  ze
Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza.

05. – 09. marca  – przeżywaliśmy parafialne rekolekcje wielkopostne. Prowadził je
o. Sebastian  Fierek  OFMConv  -  przełożony  wspólnoty  zakonnej  i  proboszcz  parafii  w
Darłówku.  

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



06. marca – w obu kościołach parafii zostały poświęcone specjalne naczynia na wodę
święconą  – upamiętniające 1050. rocznicę  chrztu Polski. Naczynia te zapewniają  wiernym
zabranie wody świeconej w każdej chwili do domu.

06.  marca  –  podobnie  jak  w  latach  poprzednich   -  w  niedzielny  wieczór
rozpoczynający  rekolekcje  -   parafianie  uczestniczyli  w  wyjątkowej   Drodze  Krzyżowej
ulicami Nowej Wsi. Droga rozpoczęła  się przy kościele parafialnym. Tam strażacy przejęli
ogromny brzozowy krzyż, który później - do kolejnych stacji nieśli przedstawiciele różnych
stanów.  O.  Sebastian  poprowadził  rozważania  pasyjne,  a  czas  przejścia  między
poszczególnymi stacjami wypełniła  modlitwa prowadzona przez ks. Proboszcza  i wspólny
śpiew. A wszystko to pod czujnym okiem policji i w asyście straży pożarnej, która czuwała
też nad bezpieczeństwem. Strażacy nieśli pochodnie, a wszyscy uczestnicy drogi krzyżowej
zapalone  znicze,  które  na  końcu  zostały  poświęcone  i  złożone  na  grobach  zmarłych
spoczywających na parafialnym cmentarzu. 

08. marca -  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.

w marcu  – uczniowie z naszej parafii zakwalifikowali się do II Międzynarodowego
Konkursu o bł. Bolesławie Lament oraz Diecezjalnego konkursu: Świętych kocham i szanuję,
ich uczynki naśladuję. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

11.  marca  –  w gronie   67.  uczniów oraz  studentów  z  diecezji  kaliskiej,  którzy
otrzymali  stypendia  im.  św.  Jana Pawła  II.  znalazły  się  dwie  osoby  z  naszej  parafii.  W
uroczystości wręczenia stypendiów,  która odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym
w Kaliszu wziął również udział ks. Proboszcz. 

12.  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:  „Święty  Józefie,  potężny  nasz
wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności”.
Wspólnoty  przybyłe  z  Polski  i  diecezji  kaliskiej  powitał  ks.  prał.  Jacek  Plota,  kustosz
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, a uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Łukasz Buzun.

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

20. marca  - udział przedstawicieli parafii w diecezjalnym spotkaniu młodych na 
Górze Krzyża Jubileuszowego.  W tym roku intencją szczególną objęto w modlitwie 
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie  - by stały się one „iskrą miłosierdzia Bożego” dla 
całego świata. Spotkanie rozpoczęło się koncertem ewangelizacyjnym. Następnie ks. biskup 
poświęcił palmy. Po Koronce do Miłosierdzia Bożego rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, 
której przewodniczył ks. biskup Łukasz Buzun. Pod koniec mszy na spotkanie dotarł ks. 
biskup Edward Janiak, który erygował i poświęcił drogę krzyżową. Uczestnicy spotkania 
odebrali dla parafii okolicznościowe  świece, upamiętniające  1050. rocznicę chrztu  Polski. 
Spotkanie zakończyła wspólna agapa.

24.-26. marca -  obchody Triduum  Paschalnego w obu kościołach parafii.

27. marca - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

2. kwietnia -  z okazji 11. Rocznicy odejścia do domu Ojca – w kościele parafialnym 
w Nowej Wsi odprawione zostało  nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II, zakończone 
uczczeniem jego relikwii.



3. kwietnia  - w Uroczystość Miłosierdzia Bożego  - w słoneczne niedzielne 
popołudnie – już po raz drugi w naszej parafii zostało odprawione nabożeństwo „Drogi 
Światła” połączone z Nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego.

4. kwietnia - w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego , która obchodzona jest też jako 
dzień Świętości Życia – po raz dziesiąty wierni z naszej parafii włączyli się w piękne dzieło 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Swoją deklarację podjęcia modlitwy w obronie życia 
potwierdziło wpisem do Parafialnej Księgi Duchowej Adopcji 16 osób.

10. kwietnia -  młodzież szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęła kolejny wiosenny cykl
katechezy parafialnej przygotowującej do sakramentu małżeństwa.

24. kwietnia  -   w kościele parafialnym w Nowej Wsi piętnaścioro dzieci  po raz
pierwszy przyjęło Pana Jezusa do swoich serc. W darze ołtarza rodzice ufundowali tron pod
monstrancję i okolicznościowy biały ornat.

29.  kwietnia   -  Ksiądz  Proboszcz  oraz  przedstawiciele  parafii  uczestniczyli  w
obchodach  Dnia  Męczeństwa  Duchowieństwa  Polskiego  w  Sanktuarium  św.  Józefa  w
Kaliszu. Uroczystości miały podniosły charakter. Z wiernymi modliło się czterech biskupów i
kilkudziesięciu księży z całej Polski. Wśród biskupów byli: Prymas Polski senior abp Henryk
Muszyński,  ordynariusz  diecezji  kaliskiej  Edward  Janiak,  biskup kaliski  senior  Stanisław
Napierała i bp senior Zdzisław Fortuniak z Poznania. Podczas Eucharystii przekazane zostały
relikwie bł. ks. Wincentego Frelichowskiego, męczennika z Dachau i patrona harcerzy. Po
Mszy św. uczestnicy mogli zwiedzić Kaplicę Męczeństwa i Wdzięczności znajdującą się w
podziemiach kaliskiej bazyliki. Odbyła się także konferencja popularno-naukowa poświęcona
księżom – więźniom obozów hitlerowskich.

1. maja  -   pięcioro dzieci  z Koźmińca przyjęło  po raz pierwszy Pana Jezusa do
swoich serc. Rodzice złożyli w darze tron pod monstrancję i czerwoną stułę.

3.  maja   -  w  Uroczystość  Matki  Bożej  Królowej  Polski  -  przeżywaliśmy odpust
parafialny. Obchody rozpoczęły się w poniedziałek -  Mszą św. sprawowaną na cmentarzu w
intencji  wszystkich Zmarłych Parafian.  Uroczystościom odpustowym przewodniczył,  sumę
odpustową  odprawił  i  kazanie  na  wszystkich  Mszach  św.  wygłosił  redemptorysta  ze
Szczecinka o. Kazimierz Mikulski

5.  maja  -  grupa  parafian  na  czele  z  księdzem  Proboszczem  uczestniczyła  w
pierwszoczwartkowej modlitwie w intencji rodzin i obrony życia w kaliskim Sanktuarium św.
Józefa.  Temat  majowego spotkania brzmiał:  „Błogosławmy,  a nie złorzeczmy.  O tym co
niszczy rodzinę  i  o  tym co przynosi  w rodzinie uzdrowienie”.  Gościem specjalnym  była
Maria Vadia - świecka misjonarka i ewangelizatorka. Mszy  św. przewodniczył  bp Marek
Marczak  z  archidiecezji  łódzkiej,  który  podkreślił,  że  Maryja  i  Józef  powinni  być  dla
współczesnego  człowieka  wzorami  kobiety  i  mężczyzny.  Są  tymi,  w  których  chłopcy  i
dziewczęta, mężczyźni i kobiety, mężowie i żony powinny szukać autorytetów. 

10. maja  - odbyła się pielgrzymka dziękczynna za I Komunię św. do Sanktuarium
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Pielgrzymi stanęli też przed najwyższą  na
świecie figurą Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie.

14.  maja   - szafarze   z  naszej  parafii  wzięli  udział  w  sympozjum  „Chrzest
sakramentem Bożego miłosierdzia”, które odbyło się w Centrum Józefologicznym w Kaliszu.

21. maja  -  przedstawiciele Akcji Katolickiej wraz z członkami Parafialnego Klubu
Ludzi  Złotego  Wieku uczestniczyli  w spotkaniu modlitewnym Akcji  Katolickiej  Diecezji
Kaliskiej,  które  odbyło  się  w  kościele  na  Pólku  pod Bralinem.  W tym  roku  to  majowe



czuwanie było naznaczone wyjątkowością. Rok Jubileuszowy Miłosierdzia, 1050 lat chrztu
Polski, Światowe Dni Młodzieży, 20-lecie Akcji Katolickiej w naszej diecezji. Te wydarzenia
przewijały się w intencjach modlitewnych oraz konferencjach głoszonych w czasie spotkania.

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

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

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

W kaplicy przedpogrzebowej w kwietniu i maju zostały położone płytki podłogowe i
ścienne oraz pomalowane ściany.

5. czerwca – Kolejne spotkanie Parafialnego Klubu Ludzi Złotego wieku odbyło się z
udziałem gościa specjalnego.  Była  nim s.  Ryszarda Walczak – elżbietanka pochodząca z
Koźmińca.

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

17. czerwca -  uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Koźmińcu wraz z katechetą ks.
Karolem  Zakrętem udali  się  do  klasztoru  Sióstr  Nazaretanek  w Ostrzeszowie.   Dzieci  z
zaciekawieniem  zwiedziły  klasztorne  krypty,  kościół  św.  Michała  Archanioła,  a  także
Wystawę Aniołów. Skorzystały też z okazji stania się aniołem w ekspresowym tempie.

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

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

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

4. – 8. lipca  – kilka dziewcząt z naszej parafii uczestniczyło w rekolekcjach u Sióstr 
Pasterzanek w  Szaflarach.

18. – 21. lipca  - ministranci z naszej parafii wzięli udział w Rekolekcjach dla 
ministrantów, które odbyły się w Domu Rekolekcyjnym Księży Filipinów na Świętej Górze w
Gostyniu.

24. lipca  -  odbyło się tradycyjne święcenie pojazdów samochodowych.

21. sierpnia  –rolnicy z Nowej Wsi, Bud, Wyk, Cegielni i Polskich Olędrów 
dziękowali Bogu za tegoroczne plony. 

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

11. 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 ks. Andrzej Uruski – salwatorianin, pustelnik z Trzebnicy. 

17. września  - udział ministrantów z naszej parafii w IX Pielgrzymce Liturgicznej
Służby Ołtarza Diecezji Kaliskiej do Sanktuarium św. Józefa. Pielgrzymka rozpoczęła się w
Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego, gdzie ministranci odmówili koronkę do Miłosierdzia
Bożego, a następnie w procesji przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II i do Sanktuarium św.
Józefa. Po Mszy św., której przewodniczył bp senior Teofil Wilski – była pyszna zupka i
zwiedzanie Wyższego Seminarium Duchownego.

19. września.- podobnie jak w latach ubiegłych - 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 zabawy i wspólne śpiewanie, a
następnie ognisko i pieczenie kiełbasek, ufundowanych przez księdza proboszcza.

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

25. września  – ksiądz Proboszcz – poświęcił krzyż przydrożny w Koźmińcu. Nowy
krzyż  stanął  na miejscu poprzedniego,  który  wymagał  wymiany.  Zebrani  na uroczystości
poświęcenia  parafianie  uczestniczyli  w  nabożeństwie,  w czasie  którego  ksiądz Proboszcz
zawierzył fundatorów oraz wszystkie rodziny Bożemu Miłosierdziu.

01. października– członkowie grupy modlitwy o. Pio z naszej parafii wzięli udział w
X Spotkaniu Czcicieli  i  Grup Modlitwy św. o. Pio Diecezji Kaliskiej  w Wołczynie, które
odbywało się pod hasłem: „Żyj radośnie i odważnie”.

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

09. października – w obu kościołach - w czasie Mszy świętych ks. Proboszcz 
poświęcił różańce dla dzieci pierwszokomunijnych. Różańce odebrali Rodzice i wręczyli je 
swoim pociechom.

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

15. października - w niedzielne popołudnie – parafianie zgromadzili się w świątyni
na  specjalne  –  okolicznościowe  nabożeństwo  wynagradzające  za  grzechy  narodu.  Na
zakończenie  uczestniczący  w  nabożeństwie  otrzymali  indywidualne  błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem oraz uczcili relikwie św. Jana Pawła II.

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



29.  października  –  kilkunastoosobowa  grupa  członków  naszych  parafialnych
Margaretek  uczestniczyła  w  spotkaniu  formacyjnym  grup  Apostolatu Margaretka  diecezji
kaliskiej,  które  odbyło  się  w  Sanktuarium Serca  Jezusa  Miłosiernego  u  oo.  Jezuitów w
Kaliszu.

11.  listopada – rozpoczęcie w kościele parafialnym Nowenny przed Jubileuszowym
Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.

16. listopada – Parafialna Rada Duszpasterska wraz z przedstawicielami Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej pod przewodnictwem ks. Proboszcza odbyła specjalne - wspólne
spotkanie, na którym został wypracowany i zatwierdzony Parafialny Program Duszpasterski
na nowy rok.

20. listopada –  Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. W  obu kościołach 
naszej parafii okolicznościowe nabożeństwo zakończone Jubileuszowym Aktem Przyjęcia 
Jezusa za Króla i Pana.

20. listopada – udział przedstawicieli i sympatyków Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej w uroczystości zakończenia Jubileuszowego Roku Miłosierdzia naszej diecezji, 
które odbyło się pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Janiaka w Sanktuarium 
Miłosiernego Jezusa Pięciorańskiego w Wieruszowie.

Na przełomie listopada i grudnia została otynkowana budująca się kaplica 
przedpogrzebowa. 

3. grudnia – przedstawiciele parafii uczestniczyli w Diecezjalnym Dniu Świętości 
Życia, które odbyło się  w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Konferencję: Rodzice i 
dziadkowie świadkami wiary dziecka  wygłosił - ojciec Andrzej Lemiesz SJ, Diecezjalny 
Duszpasterz Związków Niesakramentalnych. Po Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu 
nastąpiło zawierzenie rodzin naszej diecezji Świętemu Józefowi Kaliskiemu. Po Eucharystii 
ogłoszone zostały wyniki diecezjalnych konkursów, w których wzięli udział uczniowie z 
naszej parafii. Spotkanie zakończyła wspólna agapa.  

6. grudnia  - wizyta Mikołaja w biskupim stroju – to już w parafii od kilku lat – 
tradycja.  Tym razem – podobnie jak w roku ubiegłym -  Mikołaj … przyjmował prezenty.  
Każde dziecko, które przybyło na Mszę św.  - zostało zaproszone do przyniesienia  jednego 
przedmiotu, by ofiarować go innym. Chodziło o przybory szkolne i słodycze.  Włączyliśmy 
się tym samym w akcje pomocy, jaką zorganizowała szkoła podstawowa w Koźmińcu. Dzieci
– na szóstkę wywiązały się z zadania. No i czekała je miła niespodzianka. Każde dziecko 
odeszło ze słodkim wizerunkiem św. Mikołaja. Zebrane przedmioty zostaną przekazane dla 
dzieci z domu dziecka.

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.

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

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



20.  grudnia    -  ks.  Proboszcz  wraz  z  przedstawicielami  Szkoły  Podstawowej  w
Koźmińcu udał się do domu dziecka prowadzonego przez Siostry Salezjanki w Pleszewie, by
przekazać zebrane w mikołajkowej akcji przybory szkolne i słodycze.

23.  grudnia  - zakończenie Rorat. Tym razem ks. Proboszcz starał się przybliżyć i 
przypomnieć dzieciom wszystko, co wiąże się z okresem przedświątecznym i samymi 
Świętami Bożego Narodzenia. Tak, by po skończonych roratach wszystkie dzieci wiedziały, 
co tak naprawdę  dzieje się ważnego w Kościele w tym czasie - ale też, co powinno dokonać 
się w ich sercach. Dzięki takiemu adwentowemu przygotowaniu - w czasie, gdy rozpoczną się
już święta – wszyscy będą wiedzieli co i dlaczego świętujemy.  Dzieci uczestniczące w 
roratach codziennie otrzymywały do przyklejenia w swojej książeczce kolejną naklejkę, oraz 
składały serduszka z dobrymi uczynkami. W wyniku losowania do dzieci trafiały – do 
następnych Rorat -  figurki Matki Bożej. 

31. grudnia   -  W obu kościołach naszej  parafii  zostały  odprawione Msze św. i
nabożeństwa dziękczynne za łaski roku 2016.

W roku 2016. w księgach parafialnych odnotowaliśmy:

26. chrztów, 13. małżeństw i 15. pogrzebów

20. dzieci po raz pierwszy przyjęło pana Jezusa do swego serca


