
2019r.

1. stycznia 2019r.  - Przez wstawiennictwo Świętej Bożej Rodzicielki 
Maryi, modliliśmy się o obfitość Bożej łaski dla naszej parafii i każdego z nas 
oraz o dar pokoju na świecie. 

Na przełomie roku 2018/2019  w Domu Katechetycznym zostało 
zamontowanych 15. nowych okien.

 6. stycznia 2019r. - Podobnie, jak w latach minionych - w Uroczystość 
Objawienia Pańskiego  dzieci  i młodzież wcieliły się w kolędników misyjnych. 
W tym roku - chętnych do misyjnego kolędowania było 48 osób.             

Po uroczystym rozesłaniu w czasie Mszy św. przez ks. Proboszcza i 
błogosławieństwie, kolędnicy wędrowali przez parafię, nawiedzali nasze domy, 
śpiewali wspólnie kolędy, przedstawiali krótkie scenki i dziękowali za złożone 
ofiary. 

Podobnie, jak w poprzednich latach, Parafianie okazali otwarte serca na 
potrzeby Misji św. 

W tym roku zebrano rekordową kwotę 3 634,52zł. + 100zł. ofiarowane 
przez Członkinie Róży NMP Niepokalanie Poczętej.                      

Ofiary te zostały przekazanie Ojcom Białym Misjonarzom Afryki. 
Od 2011r., kiedy rozpoczęliśmy w naszej parafii tę akcję, Kolędnicy 

Misyjni zebrali na potrzeby Misji św. 18 743,76zł i 28€.        

13. stycznia 2019r. - Odbyło się wspólne świąteczne spotkanie Członków
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i Parafialnego Klubu Ludzi Złotego 
Wieku.                    

23. stycznia 2019r. - Odbyło się noworoczne spotkanie Grupy modlitwy 
św. o. Pio.

27. stycznia 2019r. - W III Parafialnym Festiwalu Kolęd                           
i Pastorałek zorganizowanym przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, swoje 
talenty przy żłóbku zaprezentowało 13. wykonawców. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody 
ufundowane przez księdza Proboszcza.                                                                  

2. marca 2019r. - Przedstawiciele naszej parafii uczestniczyli                   
w spotkaniu Wspólnot Żywego Różańca z Diecezji Kaliskiej w Narodowym 
Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu pod hasłem: „Święty Józefie,  
Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami”.                      

6. marca 2019r. - Środa Popielcowa. Rozpoczęcie Wielkiego Postu. 
Zaproszenie do udziału  w nabożeństwach wielkopostnych.         



9. marca 2019r. - Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
uczestniczył   w spotkaniu  Zarządu Diecezjalnego  z przedstawicielami              
i odpowiedzialnymi za oddziały parafialne Akcji Katolickiej naszej diecezji.       

23. marca 2019r. - Członkowie apostolatu Margaretka z naszej parafii 
uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym, które odbyło się w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Kaliszu.          

25. marca 2019r. - Z racji przypadającego Dnia Świętości Życia, 
obchodzonego w Uroczystość Zwiastowania N.M.P.  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 Dziecka Poczętego. 

30. marca – 03. Kwietnia 2019r. - Przeżywaliśmy parafialne rekolekcje 
wielkopostne. Prowadził je Pasjonista  z Sadowia o. Jakub Gis.

31. marca 2019r. - W niedzielny wieczór bardzo wielu parafian 
zgromadziło się Drodze Krzyżowej ulicami Nowej Wsi.                  

Przy kościele parafialnym strażacy przejęli ogromny brzozowy krzyż, 
który później - do kolejnych stacji nieśli przedstawiciele różnych stanów. 
Rekolekcjonista poprowadził rozważania pasyjne. Czas wędrówki pomiędzy 
stacjami wypełniała modlitwa prowadzona przez księdza Proboszcza i wspólny 
śpiew. Wszyscy uczestnicy mieli zapalone znicze, które na końcu zostały 
złożone na grobach zmarłych spoczywających na parafialnym cmentarzu.

3. kwietnia 2019r. - Na zakończenie  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.

                                                 

08. -10. Kwietnia 2019r. - Udział uczniów szkoły i przedszkola w Nowej
Wsi  i Koźmińcu w rekolekcjach szkolnych. Prowadził je ks. Marcin Humeniuk.

       

18. - 20. kwietnia 2019r. - Obchody Triduum Paschalnego.

21. kwietnia - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. 



28. kwietnia 2019r. - W Niedzielę Miłosierdzia Bożego  parafianie 
zgromadzili się w kościele parafialnym  na pięknym nabożeństwie. Po 
rozważaniach czternastu stacji – spotkań Zmartwychwstałego Pana z uczniami 
w nabożeństwie Droga Światła, przyszła pora na wspólne przeżycie 
nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, zakończone indywidualnym 
błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.           

3. maja 2019r.  - Przeżywaliśmy uroczystości odpustowe. Świętowanie 
rozpoczęliśmy w wigilię uroczystości Mszą św., celebrowaną na cmentarzu za 
wszystkich Zmarłych Parafian.  Uroczystościom przewodniczył o. Waldemar 
Sojka – redemptorysta z Barda.    

12. maja 2019r.   - Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i
Parafialnego Klubu Ludzi Złotego Wieku uczestniczyli w modlitewnym  
spotkaniu na Pólku pod Bralinem

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

 8. czerwca 2019r.   - W kościele parafialnym w Nowej Wsi odbyła się 
całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu, w ramach Wieczystej 
Adoracji naszej diecezji.

        18. czerwca 2019r.  w Nowej Wsi  i  19. czerwca w Koźmińcu  - Zostały 
odprawione Msze św. dziękczynne na zakończenie Roku Szkolnego. 

20. czerwca 2019r.  - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.  
W Nowej Wsi i Koźmińcu odbyły się procesje eucharystyczne do czterech 
ołtarzy     

22 czerwca 2019r.  - W Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu 
odbyło się spotkanie formacyjne Apostolatu Margaretka pod hasłem „Bierzcie i 
jedzcie, to jest Ciało moje...” .  W spotkaniu tym uczestniczyli   członkowie 
Margaretek z naszej parafii.

23 czerwca 2019r.  - Przedstawiciele parafii uczestniczyli w uroczystości 
nadania kościołowi  św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie tytułu Bazyliki 
Mniejszej. Uroczystościom przewodniczył abp  Stanisław Gądecki. 



04 lipca 2019r.  - Zgodnie wieloletnią tradycją, w pierwszy czwartek 
lipca             odbyła się parafialna pielgrzymka do Lutyni. 

28 lipca 2019r.  - Po wszystkich Mszach niedzielnych odbył się obrzęd 
poświęcenia samochodów. 

18 sierpnia 2019r.  - W obu kościołach została odprawiona Msza 
dziękczynna za tegoroczne zbiory.

2 września 2019r.  - W obu kościołach zostały odprawione                 
Msze św.  na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

10 września 2019r.  - Odbyła się parafialna pielgrzymka na Jasną Górę 
oraz do Sanktuarium Maryjnego na Pólku pod Bralinem. 

14 września 2019r.  - Grupa naszych parafian uczestniczyła                      
w spotkaniu modlitewnym  POLSKA POD KRZYŻEM, które odbyło się na 
lotnisku w Kruszynie k. Włocławka. 

14 września 2019r.  - Złoci Jubilaci z naszej parafii: państwo Elżbieta i 
Julian Namysł oraz państwo Stanisława i Sylwester Kaniccy uczestniczyli          
w pielgrzymce jubilatów sakramentu małżeństwa do Narodowego Sanktuarium  
św. Józefa w Kaliszu.

3. listopada 2019r.  - Problematyce misji poświęcone było  spotkanie 
Parafialnego Klubu Ludzi Złotego Wieku.            

Obecni na spotkaniu zapoznali się z zasobami biblioteki parafialnej – 
książkami i czasopismami o tematyce misyjnej. Na koniec spotkania otrzymali 
w prezencie materiały misyjne do czytania na jesienne wieczory.                         

21. listopada 2019r. - Rada Duszpasterska uchwaliła Parafialny Program 
Duszpasterski na nowy rok liturgiczny 2019/2020, który będziemy przeżywać 
pod hasłem: „Wielka Tajemnica Wiary”. 

24. listopada 2019r.   - W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata przedstawiciele Akcji Katolickiej uczestniczyli w święcie 
patronalnym  połączonym z wprowadzeniem relikwii  bł. Alberto Marvellie’go 
do kościoła Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie. 

6. grudnia 2019r. - W obu kościołach zagościł z wizytą Mikołaj               
w biskupim stroju. Podobnie, jak w latach ubiegłych - Mikołaj przyjmował 
prezenty. Każde dziecko, które przybyło na Mszę świętą -zostało zaproszone 
przez księdza Proboszcza do przyniesienia przyborów szkolnych. Dzieci czekała
też miła słodka niespodzianka.  Zebrane przedmioty zostaną  przekazane dla 
dzieci jednej z afrykańskich szkół. 



16. grudnia 2019r.  - W kościele parafialnym rozpoczęła się Nowenna do
Dzieciątka Jezus.

20. grudnia 2019r.  - Zakończyły się Roraty. 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- figurki Matki Bożej, Świętych i Aniołów. 
A na koniec na dzieci czekały upominki. 

29. grudnia 2019r. - 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.

29. grudnia 2019r - Uczniowie Szkoły Podstawowej w Koźmińcu 
przedstawili bożonarodzeniowy montaż słowno-muzyczny.                

31. grudnia 2019r.  - W obu kościołach zostały odprawione Msze święte 
nabożeństwa dziękczynne za łaski roku 2019. 

W roku 2019. w księgach parafialnych odnotowaliśmy:
20. chrztów, 
11. małżeństw, 
15. pogrzebów. 


