
KRONIKA 2017.
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, 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 prawie 
2200 zł. Pieniądze - podobnie jak w latach poprzednich - trafią do misji prowadzonej przez 
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Dobrego Pasterza. 

8. 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. 

            15. stycznia - Odbyło się świąteczne spotkanie Parafialnego Klubu Ludzi Złotego 
Wieku. 

22. stycznia - W I Parafialnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek zorganizowanym przez 
Zarząd Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej swoje talenty zaprezentowało 18. 
wykonawców. Patronat honorowy nad festiwalem objął ks. Proboszcz, który ufundował dla 
wszystkich upominki i wręczył okolicznościowe dyplomy. 

23. stycznia - noworoczne spotkanie Grupy Modlitwy św. o. Pio, połączone z 
obchodami 80. Urodzin ks. kan. Lucjana Kucharskiego. 

30. stycznia - zakończenie w parafii tegorocznej wizyty duszpasterskiej. 

W kaplicy przedpogrzebowej zakończono prace elektryczne, zostały zakupione figury.
Zamówione zostały chłodnia i ławeczki. 

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. 

06. - 10. lutego - udział dziewcząt z naszej parafii w rekolekcjach u sióstr Pasterzanek 
w Szaflarach. 

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

W kaplicy przedpogrzebwej zostało zainstalowane nagłośnienie. 

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

18. 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: Św. Józefie - Opiekunie Kościoła 
�Świętego, módl się za nami! . 

22. - 24. marca - swoje rekolekcje szkolne przezywali uczniowie Zespołu Szkół w 
Nowej Wsi oraz szkoły w Koźmińcu. Rekolekcje prowadziły siostry z Ostrzeszowa ze 
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. 



25. marca - udział przedstawicieli parafialnych Margaretek w drugim spotkaniu 
formacyjnym grup Apostolatu Margaretka Diecezji Kaliskiej, które odbyło się w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Kaliszu. 

25. marca - z racji przypadającego Dnia Świętości Życia, obchodzonego w 
Uroczystość Zwiastowania N.M.P. - już po raz jedenasty 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. 

�25. marca  nasza Diecezja Kaliska obchodziła 25. Rocznicę powołania do istnienia. 
Modlitewnie włączyliśmy się w te obchody. 

25. - 29. marca - przeżywaliśmy parafialne rekolekcje wielkopostne . Prowadził je o. 
Mariusz Bartuzi - Ojciec Biały ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki. 

26. marca - w niedzielny wieczór rozpoczynający rekolekcje, podobnie jak w latach 
poprzednich, liczna grupa parafian uczestniczyła w wyjątkowej Drodze Krzyżowej ulicami 
Nowej Wsi. o. Rekolekcjonista 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 złożone na grobach zmarłych spoczywających na parafialnym cmentarzu. 

28. marca - specjalne - rekolekcyjne spotkanie młodzieży przygotowującej się do 
sakramentu bierzmowania. 

28. 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. 

29. marca - na zakończenie rekolekcji wielkopostnych młodzi przyjaciele misji z 
Koźmińca uroczyście zainaugurowali działalność Ogniska Misyjnego. Grupa ta włączała się 
już w różne akcje na rzecz misji, dlatego ks. Proboszcz zaproponował założenie ogniska. 
Korzystając z obecności misjonarza - grupa oficjalnie złożyła deklarację i podjęła 
zobowiązania. Ojciec rekolekcjonista przyjął deklaracje i wręczył legitymacje członkowskie 
oraz upominki

�02. kwietnia  uczestnicy cyklu katechez przygotowujących do przyjęcia Sakramentu 
Małżeństwa zakończyli swoje spotkania i otrzymali stosowne zaświadczenia. 

08. kwietnia - prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej uczestniczył w Radzie 
Diecezjalnej AK w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 

9. kwietnia - w Niedzielę Palmową młodzież przygotowująca się do przyjęcia 
Sakramentu Bierzmowania uczestniczyła w spotkaniu młodych naszej diecezji na Górze 
Krzyża Jubileuszowego. Tegoroczny Diecezjalny Dzień Młodych został zrealizowany pod 
hasłem: ,,Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny". 

13-15. kwietnia - obchody Triduum Paschalnego. 

16. kwietnia - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. 

23. kwietnia - w Święto Miłosierdzia Bożego  w kościele w Nowej Wsi - po raz trzeci
w naszej parafii, zostało odprawione nabożeństwo ”Drogi Światła", połączone z 
nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego. 

23. kwietnia - czworo młodych ludzi z naszej parafii, którzy w okresie Wielkiego 
Postu uczestniczyli w kursie lektorskim, wzięło udział w uroczystej Mszy św., w kościele w 



Dobrzycy, podczas której diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej wręczył im krzyże 
lektorskie. Gratuluję i życzę wytrwałej służby przy ołtarzu Pana. 

30. kwietnia - w kościele parafialnym w Nowej Wsi siedemnaścioro dzieci po raz 
pierwszy przyjęło Pana Jezusa do swoich serc. Rodzice ofiarowali nowy pulpit pod mszał. 

03. maja - Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski - przeżywaliśmy odpust 
parafialny. Obchody rozpoczęły się we wtorek - Mszą św. sprawowaną w intencji wszystkich 
Zmarłych Parafian. Uroczystościom przewodniczył, sumę odpustową odprawił i kazanie na 
wszystkich Mszach św. wygłosił ks. Stanisław Gawlicki - Filipin z Gostynia. 

04. maja - ponad dwudziestoosobowa grupa parafian na czele z ks. Proboszczem 
uczestniczyła w pierwszoczwartkowej modlitwie w intencji rodzin i obrony życia w 

�Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Temat majowego spotkania brzmiał: O wierność rodzin 
wezwaniu fatimskiemu w 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie�. 

07. maja - dwanaścioro dzieci z Koźmińca przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa do 
swoich serc. W darze ołtarza Rodzice ufundowali pulpit pod mszał. 

07. maja - rozpoczął się kolejny, wiosenny cykl katechezy parafialnej dla młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych, będącej przygotowaniem do Sakramentu Małżeństwa. 

10. maja - odbyła się pielgrzymka dziękczynna za I Komunię św. do Sanktuarium św.
Józefa w Kaliszu. 

�20. maja -  udział członków Akcji Katolickiej i Parafialnego Klubu Ludzi Złotego 
Wieku w czuwaniu modlitewnym na Pólku pod Bralinem. 

28. maja - z okazji Dnia Matki - w kościele parafialnym po Sumie uczniowie Zespołu 
� �Szkół w Nowej Wsi przedstawili koncert Najlepszej z Matek . W Koźmińcu członkowie 

Ogniska Misyjnego poprowadzili modlitwę w intencji wszystkich Matek. 

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

30. maja - parafianie wraz z księdzem Proboszczem udali się na pielgrzymkę do 
Częstochowy i Gidel. Tym samym w roku Jubileuszu 300. lecia Koronacji cudownego obrazu
oddali hołd Pani Jasnogórskiej. 

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

�3. czerwca  Ksiądz Proboszcz wraz z przedstawicielami parafii uczestniczył w 
centralnych obchodach Jubileuszu 25-lecia istnienia Diecezji Kaliskiej połączonych z 20. 
rocznicą wizyty Jana Pawła II w Kaliszu. Uroczystościom przewodniczył kard. Stanisław 
Dziwisz. 

Kaplicę przedpogrzebową wyposażono w chłodnię. Została również pomalowana 
elewacja zewnętrzna. 

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

11. czerwca - uczniowie z Nowej Wsi wzięli udział w III Powiatowym Konkursie Bł. 
�Michała Kozala: Maryja w moim życiu. Klaudia Rataj i Zuzanna Kolenda otrzymały 

wyróżnienie. Gratulacje! 

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



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

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

�24. czerwca  przedstawiciele naszej parafii uczestniczyli w trzecim już spotkaniu 
formacyjnym grup Apostolatu Margaretka naszej diecezji, które odbyło się  w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Kaliszu 

W miesiącu czerwcu do biblioteki parafialnej ks. Proboszcz zakupił 20. nowych 
woluminów. 

�3. - 7. Lipca  sześcioro dziewcząt z naszej parafii uczestniczyło w rekolekcjach 
�Przyodział mnie Pan szatą zbawienia u sióstr Pasterzanek w Szaflarach. 

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

�16. - 20 . lipca  siedmiu ministrantów z naszej parafii wzięło udział w rekolekcjach 
dla ministrantów w klasztorze księży Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu. 

23. lipca z okazji święta patrona kierowców - św. Krzysztofa - odbyło się tradycyjne 
święcenie pojazdów. 

07. sierpnia �  przy kościele filialnym w Koźmińcu - podobnie, jak w latach ubiegłych
- swój pielgrzymkowy przystanek w drodze na Jasną Górę, miała Grupa czerwona wędrująca 
z Koźmina Wlkp. 

20. sierpnia - Mszą św. dziękczynną za tegoroczne plony, odprawioną w kościele 
parafialnym w Nowej Wsi, rozpoczęły się parafialno - gminne dożynki. Po Mszy św. odbyła 
się z udziałem władz gminnych, księdza Proboszcza, zaproszonych gości i oczywiście 
parafian - część obrzędowa, zakończona zabawą taneczną. 

27. sierpnia - w kościele filialnym, w czasie Mszy św. dziękczynnej, parafianie z 
Koźmińca dziękowali za tegoroczne zbiory. 

03. września - w kolejnym spotkaniu Parafialnego Klubu Ludzi Złotego Wieku 
uczestniczyła gościnnie s. Ryszarda Walczak - Elżbietanka pochodząca z Koźmińca. 

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

08. września -w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, odnowiony został w 
obu kościołach parafii Akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. 

16. września - przedstawiciele ministrantów uczestniczyli w X Diecezjalnej 
Pielgrzymce Ministrantów do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 

17. września -  uroczystości odpustowe w kościele filialnym w Koźmińcu. Sumie 
�odpustowej przewodniczył i kazania na wszystkich Mszach św. wygłosił ks. Łukasz Pondel  

ojciec duchowny kaliskiego seminarium i Diecezjalny Moderator Apostolatu Margaretka. 

18. września - w dniu święta Stanisława Kostki - patrona dzieci i młodzieży - po 
Mszy św. odprawionej w ich intencji - odbyło się spotkanie w ogrodach proboszczowskich 

07. października - udział w XI spotkaniu Grup Modlitwy św. Ojca Pio Diecezji 
�Kaliskiej, które odbywało się w Wołczynie pod hasłem: Różaniec bronią w walce o 

zachowanie Ewangelii.

 07. października – grupa parafian włączyła się w Akcję Różaniec do granic.



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

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

09. października -JE ks. biskup senior Stanisław Napierała dokonał uroczystego 
poświęcenia kaplicy przedpogrzebowej. W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim ofiarodawcom i sponsorom oraz tym, którzy pracowali przy budowie
kaplicy przedpogrzebowej. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do p. Henryka 
Szkudłapskiego, który czuwał nad całością budowy i organizował pracę. Wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania kaplicy przedpogrzebowej, składam 
serdeczne Bóg zapłać. 

09. października -podczas uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył JE ks. 
biskup senior Stanisław Napierała, 62. młodych ludzi przyjęło Sakrament Bierzmowania. 

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

15. października - w czasie Mszy św. w obu kościołach parafii - ks. Proboszcz 
poświęcił różańce dla dzieci pierwszokomunijnych. Różańce odebrali Rodzice i wręczyli je 
swoim dzieciom. 

15. października - w naszej parafii � podobnie jak w całej Polsce odbyło się liczenie 
wiernych uczestniczących we Mszy św. niedzielnej. We Mszach św. w naszej parafii 
uczestniczyło: w Nowej Wsi sobota g. 18,oo � 160 osób, w niedzielę o g. 8,oo - 209, o g. 
11,oo � 349; w Koźmińcu w sobotę o g. 16,3o � 91, a w niedzielę o g. 9,3o � 228 osób. Zatem
we wszystkich niedzielnych Mszach uczestniczyło 1037 osób, a do Komunii św. przystąpiło 
łącznie: 506 osób . Według Urzędu Skarbowego, który nalicza mi podatek, na terenie naszej 
parafii zameldowanych jest 1848 osób (stan na 31.12.2016r.). Natomiast, według kartotek 
kolędowych (po zakończeniu tegorocznej kolędy), faktycznie na terenie naszej parafii 
przebywa 1596 osób. 

24. października - zostały zakupione panele grzewcze do obu naszych kościołów. 
Łączny koszt zakupu przekroczył 100 tys. zł. Część spłaty mamy rozłożoną na raty (bez 
odsetek). Pozostaje jeszcze koszt instalacji, dlatego od listopada składki z Funduszu 
Gospodarczego będą przeznaczone na ten cel. 

27. października - w ramach Tygodnia Misyjnego - w kościele w Koźmińcu dzieci z 
Ogniska Misyjnego włączyły się w adorację Najświętszego Sakramentu i poprowadziły 
modlitwę różańcową w intencji misji i misjonarzy. 

05. listopada - zakończył się jesienny cykl katechez przygotowujących do sakramentu
małżeństwa, a skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 

18. listopada - w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego u ojców Jezuitów w Kaliszu
odbyło się spotkanie formacyjne Apostolatu Margaretka Diecezji Kaliskiej, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele Margaretek z naszej parafii. 

19. listopada - w naszej parafii przeżywaliśmy Niedzielę Powołań z udziałem 
kleryków z kaliskiego seminarium. Klerycy dali świadectwo swojego powołania oraz spotkali
się z dziećmi. 

22. listopada - w kościele parafialnym w Nowej Wsi rozpoczęła się Nowenna przed 
rozpoczęciem Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa. 



23. listopada - w kościele parafialnym w ławkach zostały zamontowane panele 
grzewcze. Aby mogły poprawnie działać potrzebne jest zwiększenie mocy prądu, o co już 
wystąpili śmy formalnym wnioskiem do dostawcy elektryczności. Przedstawiciel firmy 
obiecał, że panele grzewcze w kościele w Koźmińcu zostaną zamontowane do świąt Bożego 
Narodzenia.

02. grudnia -  w ramach obchodów Dnia Świętości Życia ogłoszone zostały wyniki 
�konkursu prorodzinnego: Mój tata świadkiem mojej wiary, organizowanego przez Komisję 

Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Kaliskiej. W konkursie wzięły udział trzy uczennice klasy 
czwartej z naszej parafii. Wyróżniona została praca Nadii Juskowiak, a Laura Krawczyk i 
Kinga Błażejczyk otrzymały  upominki za udział. Gratuluję! 

02. grudnia -dwadzieścia dwie osoby z naszej parafii wraz z księdzem Proboszczem 
uczestniczyły w inauguracji Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego w 
Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. 

06. grudnia -  w obu kościołach z wizytą zagościł Mikołaj w biskupim stroju. 
Podobnie, jak w latach ubiegłych - Mikołaj przyjmował prezenty. Każde dziecko, które 
przybyło na Mszę św. - zostało zaproszone przez księdza Proboszcza do przyniesienia 
przyborów szkolnych. Dzieci super wywiązały się z zadania. No i czekała je miła 
niespodzianka. Każde dziecko odeszło z czekoladą. Zebrane przedmioty zostaną przekazane 
dla dzieci jednej z afrykańskich szkół. 

08. 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. 

08. grudnia  - członkowie rady duszpasterskiej wraz  z przedstawicielami 
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbyli pod przewodnictwem księdza Proboszcza 
specjalne – wspólne spotkanie, na którym wypracowali i zatwierdzili Parafialny Program 
Duszpasterski na nowy rok.

�08. -10. grudnia  członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej uczestniczyli 
w rekolekcjach Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej w ośrodku Pascha w Przedborowie. 

10. grudnia - kolejna już - tym razem 17. osobowa grupa młodzieży otrzymała 
zaświadczenia o ukończeniu katechezy parafialnej dla młodzieży ponadgimnazjalnej, będącej 
jednocześnie przygotowaniem bliższym do zawarcia Sakramentu Małżeństwa. 

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

22.  grudnia  - zakończyły się  Roraty. Tym razem były to Roraty ze św. Stanisławem 
Kostką. 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. A na koniec 
książkowe upominki. 

W grudniu 2017 w kościele parafialnym w Nowej Wsi i w pierwszych  dniach 
stycznia 2018. w kościele filialnym w Koźmińcu zostało zamontowane ogrzewanie ławkowe 
firmy Izoterma.  Łączny koszt inwestycji wyniósł 109 tys. zł

31. grudnia -  w kościele parafialnym w Nowej Wsi została odprawiona Msza św. i 
nabożeństwo dziękczynne za łaski roku 2017.

W roku 2017. w księgach parafialnych odnotowaliśmy:

 24. chrzty, 8. małżeństw, 20. pogrzebów 



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

62.  młodych ludzi przyjęło Sakrament Bierzmowania

. 


