
       1. stycznia 2020r. - 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.

5. stycznia 2020r.   – W kościele parafialnym po sumie uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Nowej Wsi przedstawili Jasełka.

5. stycznia 2020r.   - odbyło się wspólne świąteczne spotkanie Członków Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej i Klubu Ludzi Złotego Wieku.

6.  stycznia 2020r.  –  Po raz dziesiąty w naszej  parafii -  w Uroczystość Objawienia 
Pańskiego dzieci i młodzież wcielili się w kolędników misyjnych. W tym roku - chętnych do 
misyjnego kolędowania było ponad 30. 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  został  pobity  absolutny  rekord:  zebrano  prawie  4300  zł. 
Składam  serdeczne  Bóg  zapłać  młodym  Misjonarzom,  ich  Rodzicom  i  wszystkim 
ofiarodawcom.  Ofiary  te  zostały  już  przekazanie  Ojcom  Białym  Misjonarzom  Afryki.  Od 
2011r., kiedy rozpoczęliśmy w naszej parafii tę akcję, Kolędnicy Misyjni zebrali na potrzeby 
Misji 23 tys. zł. Serdeczne Bóg zapłać.

19.  stycznia  2020r.  -   W  IV  Parafialnym Festiwalu  Kolęd  i  Pastorałek   wystąpiło 
25. wykonawców. 

23. stycznia 2020r. -  Odbyło się noworoczne spotkanie Grupy modlitwy św. o. Pio.

31.  stycznia  2020r.  - Zakończyła  się  tegoroczna  kolęda.  W  wielu  domach  byłem 
przyjmowany życzliwie, za co bardzo dziękuję. 30 domów zastałem zamkniętych. Serdeczne 
Bóg zapłać za złożone przy tej okazji ofiary na potrzeby parafii oraz różnego rodzaju sugestie 
dotyczące zarówno spraw gospodarczych, jak i duszpasterskich.

5.  marca  2020r. -  20  osób  z  naszej  parafii  uczestniczyło  w  Pierwszo-czwartkowej 
modlitwie  w  intencji  rodzin  i  w  obronie  życia  w  Narodowym Sanktuarium św.  Józefa  w 
Kaliszu.   Temat  spotkania  brzmiał:  „O więź małżeńską  trzeba dbać!  Św. Józefie  dopomóż 
wszystkim małżonkom wypełnić sakramentalną przysięgę:  skoro przysięgali  miłość  – niech 
każdego dnia troszczą się o jej wzrost” a Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp 
Henryk Józef Nowacki, nuncjusz apostolski w wielu krajach.

7. marca 2020r. – przedstawiciele Wspólnoty Różańcowej naszej parafii uczestniczyli 
w Narodowym Sanktuarium  św. Józefa w Kaliszu w Triduum Różańcowe, które odbyło się 
pod hasłem „Święty Józefie, broń nas od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych”.

    25. marca 2020r. – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, to także  Dzień Świętości 
Życia. Tego dnia w naszej parafii 9 osób podjęło Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

   W marcu do obu naszych kościołów zostały zakupione nowe lekcjonarze mszalne.

   2. maja 2020r. – mimo obostrzeń związanych  z pandemią koronawirusa przeżywaliśmy 
nasz  parafialny  odpust.  Uroczystą  sumę  odpustową celebrował  i  wygłosił  homilię   Ksiądz 
Biskup Stanisław Napierała. W czasie liturgii ks. Biskup poświęcił nowy Sztandar Różańcowy, 
który został ufundowany przez Parafian, a wyhaftowany                             

i omodlony przez Siostry Karmelitanki z Gniezna. Relacje z naszych odpustowych uroczystości 
można  było  znaleźć  w  naszym  diecezjalnych  piśmie  „Opiekun”  oraz  na  internetowych 



stronach:  „Opiekuna”,  naszego  diecezjalnego  radia  „Radia  Rodzina”  i  Katolickiej  Agencji 
Informacyjnej.

18. maja 2020r. – przeżywaliśmy 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Tę wspaniałą 
rocznicę uczciliśmy nabożeństwami  -  modlitwą adoracyjną w poszczególne dni:  o świętość 
dzieci, młodzieży, małżonków i kapłanów. 

25. czerwca 2020r. w Nowej Wsi  i 26. czerwca w Koźmińcu –  zostały odprawione 
Msze św. dziękczynne za kończący się Rok Szkolny.

27.  czerwca  2020r. -  w  Wyższym  Seminarium  Duchownym  w  Kaliszu  odbyło  się 
spotkanie formacyjne grup Apostolatu Margaretka Diecezji Kaliskiej.

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa   w Godzinie Bożego Miłosierdzia.           
Po niej  konferencję  formacyjną wygłosił  ks.  dr  Łukasz  Pondel,  Diecezjalny Opiekun 

Apostolatu Margaretk. Po konferencji i krótkiej przerwie,  wszyscy zgromadzili się na wspólnej 
modlitwie  różańcowej  w intencji  kapłanów. Kolejnym punktem spotkania  była Eucharystia, 
której  przewodniczył  ks.  Michał  Łukaszczyk  -  wikariusz  parafii  pw.  św.  Jana  Pawła  II 
w Kaliszu, a homilię wygłosił  ks. dr Łukasz Pondel.

W spotkaniu uczestniczyło pięć osób  z Apostolatu Margaretka naszej parafii.

2. lipca 2020r. –  odbyła się tradycyjna pielgrzymka parafialna do Sanktuarium Matki 
Boskiej Lekarki Chorych w Lutyni. 

6. lipca 2020r. - w przypadające liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy 
Ledóchowskiej  święto  patronalne  Apostolstwa  Chorych,  związane  ze  wspomnieniem 
Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych, naszą modlitewną pamięcią objęliśmy tych, 
którzy  starają  się  pomagać  duchowo  wszystkim  chorym,  cierpiącym  i  seniorom  z  naszej 
wspólnoty parafialnej.

Z tej okazji (ponieważ w zaplanowanym terminie było to niemożliwe)  o g. 10,oo została 
odprawiona Msza św. połączona z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. Sakrament 
ten przyjęło 79 chorych i starszych Parafian.

23.  lipca  2020r. –  na  naszym  cmentarzu  został  zamontowany  tzn.  „Zniczomat”  do 
sprzedaży wkładów do zniczy. Dochód ze „zniczomatu” będzie przeznaczony na utrzymanie 
naszego cmentarza. Serdeczne  Bóg  zapłać  firmie,  która 
ufundowała to urządzenie. 

25.  –  26  lipca  2020r. –  z  okazji  wspomnienia  św.  Krzysztofa,  patrona  kierowców  i 
podróżnych, po każdej Mszy św. odbył się obrzęd poświęcenia pojazdów samochodowych.

  5.  sierpnia  2020r. –  gościliśmy  w  kościele  parafialnym  Grupę  Ewangelizacyjną  z 
Poznania,  która  przedstawiła  świadectwo-katechezę  o  zawierzeniu  siebie  Jezusowi  przez 
Maryję                             i zbawiennych skutkach tego zawierzenia.

 16.  sierpnia  2020r. –  w  obu  naszych  kościołach  zostały  odprawione  Msze  św. 
dziękczynne za tegoroczne plony.

1  września  2020r. –  w  obu  naszych  kościołach  zostały  odprawione  Msze  św.  na 
rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego.



6 września 2020r. – przedstawiciele parafii uczestniczyli w Dożynkach Diecezjalnych, 
które odbyły się w parafii pw. św. Idziego w Mikorzynie.

20. września 2020r. – dzieci z klasy IV  i V przystąpiły do I Komunii Świętej. Z tej 
okazji rodzice złożyli  dar ołtarza w postaci nowych lamp procesyjnych a dzieci podzieliły się 
ze swoimi rówieśnikami w krajach misyjnych przyborami szkolnymi. Serdeczne Bóg zapłać.

21.  września  2020r. –  piękną tradycją  w naszej  parafii  jest   Msza  św.  sprawowana 
w intencji dzieci i młodzieży naszej parafii z okazji święta św. Stanisława Kostki. Po Mszy św. 
wszyscy chętni gromadzą się w ogrodzie proboszczowskim na wspólną zabawę przy ognisku. 
Ponieważ w tym roku  18. września przypadł w piątek, uroczystości zostały przeniesione na 
poniedziałek 21. września. 

24.  września  2020r.  -   odbyła  się  parafialna  pielgrzymka  na  Jasną  Górę,  w  której 
uczestniczyło 38. osób.

   11. października 2020r. - przeżywaliśmy kolejny Dzień Papieski, który na trwałe wpisał 
się  w kalendarz nie tylko Kościoła,  ale  także i  w kalendarz ważnych rocznic  i  obchodów 
w naszej Ojczyźnie.

Po  Mszy  o  g.  11,oo  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  w  Nowej  Wsi  przedstawili 
okolicznościowe widowisko słowno-muzyczne, pt.: „Totus Tuus”.

13.  października  2020r.  -   podczas  uroczystego  nabożeństwa,  na  zakończenie 
tegorocznych nabożeństw fatimskich,  37  osób dokonało Aktu Ofiarowania  Siebie  Jezusowi 
Przez  Maryję.  Do  tego aktu  wierni  przygotowywali  się  poprzez  odprawienie  33  dniowych 
rekolekcji.

13.  –  21.  października  2020r.  -  odprawialiśmy  nowennę  do  św.  Jana  Pawła  II 
w intencji Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny 22. października br. - 
w  liturgiczne  wspomnienie  św.  Jana  Pawła  II  –  miał  zbadać  niezgodność  tzw.  przesłanki 
eugenicznej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Pomni, że  jednym  z najważniejszych 
przesłań  pontyfikatu  Papieża  Polaka  było  wezwanie  do  modlitwy  w intencji  obrony  życia 
nienarodzonych,   które  podjęliśmy   ufając,  że  przyczyni  się  ona  do  zmiany  prawa 
zezwalającego  obecnie  na  zabijanie  tych  spośród  nas,  którzy  ochrony  życia  najbardziej 
potrzebują….  I się nie zawiedliśmy….

 25. października 2020r. -  w Nowej Wsi, podczas Mszy św. o g. 11,oo w uroczysty 
sposób do Liturgicznej Służby Ołtarza zostali przyjęcie trzej nowi ministranci.

  1.- 8. listopada 2020r. – nasza parafia brała udział w modlitewnej akcji Różaniec do 
Granic Nieba,  która miała na celu pokutę za wszystkie grzechy aborcji dokonane w Polsce, 
prośbę dusz czyśćcowych o modlitwę, ofiarowując Im odpusty, przeproszenie zamordowanych 
nienarodzonych dzieci, przyjęcie ich do naszych rodzin  wraz z prośbą o modlitwę za nas.

Ufamy, że owocem tej wielkiej modlitwy Polaków będzie przywrócenie nadziei, wiary 
i przyjęcie pokoju Bożego.

11. listopada 2020r. – w kościele parafialnym celebrowana była Msza św.,  a w obu 
kościołach odprawione zostały nabożeństwa w intencji naszej Ojczyzny.



12. listopada 2020r. – rozpoczęła się w kościele parafialnym nowenna przygotowująca 
nas  do  aktu  zawierzenia  siebie  i  całej  naszej  parafii  Jezusowi  Chrystusowi  Królowi 
Wszechświata,  w ostatnią niedzielę Roku liturgicznego.

16. listopada 2020r.  -  w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża św.  w Koźmińcu 
rozpoczęły się prace konserwatorskie i malarskie. 

W listopadzie 2020r. - do Kaplicy Przedpogrzebowej zostały uszyte poduszki na ławki.

16.  listopada  2020r.   -   18.  grudnia  2020r.  w kościele  w  Koźmińcu  trwały  prace 
konserwatorskie  i malarskie.  Dalszy ciąg  prac będą będzie prowadzony w przyszłym roku.

7.  grudnia  2020r. –  na  zakończenie  Mszy  roratniej  dzieci  odwiedził  ze  słodkim 
upominkiem św.  Mikołaj.

8. grudnia 2020r. – w kościele parafialnym było celebrowane nabożeństwo w czasie 
Godziny Łaski.

8.  grudnia  2020r.  -  podczas  wieczornego  nabożeństwa,  8.  osób  dokonało  Aktu 
Ofiarowania Siebie Jezusowi Przez Maryję. Do tego aktu wierni przygotowywali się poprzez 
odprawienie 33. dniowych  rekolekcji.  To już druga taka uroczystość w naszej  parafii  – w 
październiku,  na  zakończenie  tegorocznych  nabożeństw  fatimskich,  tego  aktu  dokonało  37 
osób.

16. grudnia  2020r.  – rozpoczęliśmy nowennę do Dzieciątka Jezus.

Przez  cały  adwent  trwała  zbiórka  przyborów  szkolnych,  przeznaczonych  dla  dzieci 
jednej z afrykańskich szkół prowadzonych przez Ojców Białych Misjonarzy Afryki. Serdeczne 
Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

31. grudnia 2020r. – w obu naszych kościołach dziękowaliśmy Bożej Opatrzności za 
łaski Roku Pańskiego 2020.

W roku 2020. w księgach parafialnych odnotowaliśmy:

27. chrztów, 6. ślubów, 21. pogrzebów.


