
KRONIKA 2018. 

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

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

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

6. stycznia - � W Uroczystość Objawienia Pańskiego  podobnie jak w latach 
� �poprzednich  młodzi ludzie wcielili się w role kolędników misyjnych. Podczas Mszy św.  

ksiądz proboszcz pobłogosławił i dokonał rozesłania 30. kolędników misyjnych. Po południu 
młodzi kolędnicy wędrowali przez parafię, spotykali się z domownikami, śpiewali wspólnie 
kolędy, przedstawiali krótkie scenki i dziękowali za złożone ofiary. Tym razem udało się 
zebrać kwotę 2 893,31 zł i 20 euro. Serdeczne Bóg zapłać misyjnym kolędnikom i wszystkim 
ofiarodawcom. Pieniądze trafią do afrykańskiej misji prowadzonej przez Ojców Białych 
Misjonarzy Afryki. 

7. stycznia - Z okazji Święta Młodzianków, w obu kościołach odbyło się 
okolicznościowe indywidualne błogosławieństwo dzieci, połączone ze wspólnym 
kolędowaniem przy żłóbku. 

�7. stycznia -  uczniowie Zespołu Szkół w Nowej Wsi po Sumie przedstawili Jasełka. 

14. stycznia - Odbyło się wspólne świąteczne spotkanie członków naszego oddziału 
Akcji Katolickiej i Parafialnego Klubu Ludzi Złotego Wieku. 

26. stycznia - Zakończenie odwiedzin duszpasterskich. 

28. stycznia - Swoje talenty w II Parafialnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
zorganizowanym przez Zarząd Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej zaprezentowało 15. 
wykonawców. Patronat honorowy nad festiwalem objął ks. Proboszcz, który ufundował dla 
wszystkich upominki i okolicznościowe dyplomy. 

�2. 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. 

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

17. 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. 

�07.-09. marca -  udział uczniów szkoły i przedszkola w Nowej Wsi i Koźmińcu w 
rekolekcjach szkolnych, prowadzonych przez siostry Urszulanki Jezusa Konającego (tzw. 
Szare Urszulanki) z Sycowa. 

�10. marca -  członkowie Apostolatu Margaretka z naszej parafii uczestniczyli w 
spotkaniu formacyjnym grup Apostolatu Margaretka Diecezji Kaliskiej, które odbyło się w 
Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu. 

�10.-14. marca - przeżywaliśmy parafialne rekolekcje wielkopostne . Prowadził je 
Salwatorianin o. Krzysztof Seweryn, rekolekcjonista i misjonarz ludowy z Krzyża 
Wielkopolskiego. 



11. marca - niedzielny wieczór rozpoczynający rekolekcje zgromadził bardzo wielu 
parafian na 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. Ojciec Rekolekcjonista poprowadził 
rozważania pasyjne, a czas wędrówki między poszczególnymi stacjami wypełniła modlitwa 
prowadzona przez ks. Proboszcza i wspólny śpiew. O bezpieczeństwo zadbała Policja i 
strażacy, którzy nieśli też pochodnie. Wszyscy uczestnicy Drogi Krzyżowej mieli zapalone 
znicze, które na końcu zostały pobłogosławione i złożone na grobach zmarłych 
spoczywających na parafialnym cmentarzu. 

13. marca - w czasie trwających rekolekcji została odprawiona Msza św. z udziałem 
chorych i starszych, którzy przyjęli sakrament namaszczenia chorych. Następnie w sali 
wiejskiej odbyło się spotkanie przy stole, które przygotowały panie z parafialnego Caritas. 

17. marca - przedstawiciele naszej parafii uczestniczyli w spotkaniu Wspólnot 
Żywego Różańca z Diecezji Kaliskiej, które odbywało się w ramach Triduum Różańcowego 
w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu pod hasłem: �Święty Józef � patron 
na nasze czasy�. 

�24. marca -  zakończenie cyklu katechez przedmałżeńskich dla narzeczonych. 

29.-31. marca - obchody Triduum Paschalnego. 

01. kwietnia - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. 

08. kwietnia - w Święto Miłosierdzia Bożego � podobnie jak w latach ubiegłych - w 
kościele w Nowej Wsi - zostało odprawione nabożeństwo �Drogi Światła", połączone z 
nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego. 

09. kwietnia - z racji przypadającego Dnia Świętości Życia, obchodzonego w 
Uroczystość Zwiastowania N.M.P. - już po raz dwunasty 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. 

14. kwietnia - prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej uczestniczył w zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji 
Kaliskiej w Seminarium duchownym w Kaliszu. 

�15 kwietnia -  w Niedzielę Biblijną, rozpoczynającą X Tydzień Biblijny, parafianie 
włączyli się w obchody II Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego. 

15. kwietnia - rozpoczął się kolejny - wiosenny cykl katechez dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych. 

�29. kwietnia  -  w kościele parafialnym w Nowej Wsi do I-Komunii św. przystąpiło 
24 dzieci. W darze ołtarza rodzice ufundowali pozłocenie dwóch przedwojennych kielichów. 

�3. maja -  przeżywaliśmy uroczystości odpustowe, które poprowadził ks. Krzysztof 
Seweryn -? Salwatorianin z Krzyża Wielkopolskiego. Świętowanie rozpoczęliśmy w wigilię 
uroczystości Mszą św., celebrowaną na cmentarzu za wszystkich Zmarłych Parafian. 

�6. maja -  do I Komunii św. w Koźmińcu przystąpiło 11 dzieci. Rodzice w darze 
ołtarza ufundowali gong. 

�12. maja - w ramach obchodów Nadzwyczajnego Roku Św. Józefa odbyła się 
pielgrzymka Dzieci I Komunijnych i pielgrzymka parafialna do sanktuarium św. Józefa w 
Kaliszu. W pielgrzymce uczestniczyło 105 osób. 



12. maja - Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i Członkowie 
Parafialnego Klubu Ludzi Złotego Wieku uczestniczyli w dorocznym spotkaniu na Pólku pod 
Bralinem. 

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

8 czerwca  - w Kościele parafialnym w Nowej Wsi odbyła się całodzienna Adoracja 
Najświętszego Sakramentu, w ramach Wieczystej Adoracji naszej diecezji. 

�21 czerwca -  w Nowej Wsi i 22 czerwca w Koźmińcu zostały odprawione Msze św. 
dziękczynne na zakończenie Roku Szkolnego. W czasie tych Mszy dzieci, które w tym roku 
przystąpiły do I Komunii św. otrzymały pamiątkowe obrazki. 

�23 czerwca - w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kaliskiej odbyło się 
spotkanie formacyjne Apostolatu Margaretka, w którym uczestniczyło 6 osób z naszej parafii.

�27 czerwca. -  odbyła się parafialna pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej 
Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. W pielgrzymce uczestniczyło 57 osób. 

� �2 -  6 lipca  7 dziewcząt z naszej parafii uczestniczyło w rekolekcjach, które odbyły 
się w Domu Sióstr Pasterzanek w Szaflarach. 

�5 lipca  -  zgodnie wieloletnią tradycją, w pierwszy czwartek lipca odbyła się 
parafialna pielgrzymka do Lutyni. 

�22 lipca -  po wszystkich Mszach niedzielnych odbył się obrzęd poświęcenia 
samochodów. 

�19 sierpnia   w kościele parafialnym w Nowej Wsi została odprawiona Msza 
dziękczynna za tegoroczne zbiory. 

�3 września  -  w obu kościołach zostały odprawione Msze św. na rozpoczęcie nowego
roku szkolnego. 

�5 września  -  odbyła się parafialna pielgrzymka na Jasną Górę oraz do Sanktuarium 
Świętej Anny i klasztoru mniszek Dominikanek w miejscowości Święta Anna. W 
pielgrzymce uczestniczyło 58 osób. 

15 września  - 4 ministrantów uczestniczyło w XI Diecezjalnej Pielgrzymce 
Ministrantów do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 

�16. września  -  odbyły się uroczystości odpustowe w kościele filialnym w 
Koźmińcu. Sumie odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prałat Tomasz Ilski z 
Ostrowa Wlkp. 

18. września - w święto św. Stanisława Kostki - patrona dzieci i młodzieży - po Mszy 
św. odprawionej w ich intencji odbyło się radosne spotkanie przy ognisku. 

�28. - 30. września -  W Seminarium naszej diecezji w Kaliszu odbyły się rekolekcje 
dla Apostolatu Margaretka. Z naszej parafii w tych rekolekcjach uczestniczyły trzy osoby. 

�06. października - 9 osób z naszej parafii udało się z parafią Rozdrażew na Jasną 
Górę, aby wziąć udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Różańcowej. 

�14.października  -  14 osób z Akcji Katolickiej i Parafialnego Klubu Ludzi Złotego 
Wieku udało się do Turska na spotkanie modlitewne. 

�14. października -  Kościół w Polsce obchodził Dzień Papieski pod hasłem: 
�Promieniowanie Ojcostwa�. Z tej okazji w Nowej Wsi uczniowie Szkoły Podstawowej 
zaprezentowali okolicznościowy program słowno-muzyczny. 



�16. - 17.października -  Członkowie Parafialnej Caritas przeprowadzili zbiórkę i 
wydawanie odzieży. Kolejna taka akcja będzie przeprowadzona w grudniu br. 

�27.października - Członkowie Grupy Modlitwy św. o. Pio z naszej parafii 
uczestniczyli w Diecezjalnym spotkaniu Grup Modlitwy i Sympatyków św. o. Pio, które 
odbyło się w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 

27. października  - W ramach Tygodnia Misyjnego członkowie Ogniska Misyjnego 
poprowadzili modlitwę różańcową w intencji misji i misjonarzy.

�11.listopada  -  obchodziliśmy w naszej Ojczyźnie 100 Rocznicę Odzyskania 
Niepodległości. Z tej okazji w Nowej Wsi po Mszy św. o g. 11,oo zostało odprawione 
okolicznościowe nabożeństwo w intencji naszej Ojczyzny i wszystkich Polaków. 

�25.listopada -  W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla wszechświata dziękowaliśmy 
Bogu za ogrom Jego miłosierdzia i za wszelkie łaski, jakimi w swoim miłosierdziu 
nieustannie nas obdarza. Po mszach św. odnowiliśmy Akt Oddania Chrystusowi Królowi. 

28.listopada � -  Rada Duszpasterska uchwaliła Parafialny Program Duszpasterski na 
nowy rok liturgiczny 2018/2019, który będziemy przeżywać pod hasłem: �W mocy Bożego 
Ducha�. 

W listopadzie  zostały zakupione:                                                                                    
- okna do Domu Katechetycznego, które będą zamontowane najprawdopodobniej na 
przełomie roku;
- klęcznik ślubny i krzesła dla nowożeńców i świadków;
- krzesła do prezbiterium w kościele w Koźmińcu. 

6. grudnia -  W obu kościołach dzieci uczestniczące w roratach odwiedził Święty  
Mikołaj  w biskupim stroju. Podobnie, jak w latach ubiegłych - Mikołaj przyjmował prezenty.
Każde dziecko zostało zaproszone do przyniesienia przyborów szkolnych. Dzieci super 
wywiązały się z zadania. Każde dziecko otrzymało słodką podobiznę świętego. Zbiórka 
przyborów szkolnych dla dzieci jednej z afrykańskich szkół trwała do 23. grudnia. Serdeczne 
Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło pomocy Misjom.

8. grudnia  -  przedstawiciele parafii wzięli udział  w  obchodach Dnia Świętości 
Życia  w Kaliszu. w ramach tychże obchodów został rozstrzygnięty  konkurs prorodzinny pt.: 
„W rodzinie uczę się kochać Boga i bliźnich.” QW konkursie tym wzięły udział trzy 
uczennice szkoły podstawowej w Koźmińcu. 

11-12 grudnia – panie z parafialnego oddziału Caritas przeprowadziły akcję zbiórki i 
wydawania odzieży.

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

21. grudnia  -  Zakończyły się Roraty pod hasłem: „Pismo Święte  bramą do Bożego 
Narodzenia”. 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 na dzieci czekały upominki. 

30. grudnia - 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.

30. grudnia   - W kościele parafialnym po sumie Uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Nowej Wsi przedstawili Jasełka

31. grudnia -W obu kościołach zostały odprawione Msze święte i nabożeństwa 
dziękczynne za łaski roku 2018. 

W roku 2018. w księgach parafialnych odnotowaliśmy:
13. chrztów, 
11. małżeństw, 
22. pogrzeby 


