
1 stycznia  2021r. –  wraz  z  Maryją   -   Świętą  Bożą  Rodzicielką,  upraszając  przede 
wszystkim błogosławieństwo pokoju w świecie i naszych sercach,  weszliśmy w Nowy Rok 
Pański 2021.

18 – 29 stycznia 2021r. – Parafianie  gromadzili  się  na tzw. „Mszach Kolędowych”, 
połączonych z  nabożeństwem do Świętej  Rodziny,   upraszając  Boże  błogosławieństwo dla 
domu                         i zagrody. Liturgia miała swoje przedłużenie w Kościele Domowym, w 
czasie modlitwy błogosławieństwa domu i rodziny. Każda rodzina otrzymała Pakiet kolędowy, 
który zawierał                      min. ryt modlitwy błogosławieństwa rodziny i domu wraz z  
modlitwami do św. Józefa, książeczkę kolędową wyjaśniającą program duszpasterski obecnego 
roku, poświęconą kredę do oznaczenia drzwi domów i okolicznościowe obrazki.

11 lutego 2021r. – Ks. Biskup Damian Bryl, zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego 
objął Diecezję Kaliską, jako trzeci w jej historii Biskup Ordynariusz. 

Tego dnia Apostolat Margaretka naszej parafii otulił Ks. Biskupa Damiana płaszczem 
modlitwy. Jest to już 12 Margaretka w  naszej Parafii. 

13 – 17 marca 2021r. - przeżyliśmy parafialne rekolekcji, które wygłosił o. Emmanuel 
Noufe, ze Zgromadzenia Ojców Białych Misjonarzy Afryki.

19 marca 2021r. – w ramach obchodów Roku św. Józefa, została odprawiona Msza św.   
w intencji wszystkich małżeństw naszej parafii. Zgromadzeni na tej uroczystej Mszy św. 
małżonkowie odnowili swoje małżeńskie ślubowanie.

19 – 25 marca 2021r. – obchodzony był Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Nasza 
parafia podjęła tę modlitewną inicjatywę i każdego dnia w kościele parafialnym po Mszy św. 
sprawowane było specjalne nabożeństwo o ochronę ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci.

25  marca 2021r. – w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która jest także Dniem 
Świętości Życia, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego podjęło w naszej parafii 21 osób.

2 – 10 kwietnia 2021r. – w kościele parafialnym odprawiana była nowenna do 
Miłosierdzia Bożego.

5 kwietnia 2021r. – odnotowaliśmy 250 tys. wejść na naszą parafialną stronę 
internetową. Strona parafialna istnieje od 2007 roku, a licznik zainstalowano w 2012 roku. 

11 kwietnia 2021r. – w święto Miłosierdzia Bożego zostało odprawione w kościele 
parafialnym nabożeństwo Drogi Światła połączone z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego. 

3  maja  2021r. –  obchodziliśmy  odpust  parafialny  ku  czci  NMP  Królowej  Korony 
Polskiej.  Uroczystościom,  które  rozpoczęły  się  wigilijną  Mszą  św.  sprawowaną  w intencji 
wszystkich Zmarłych Parafian, przewodniczył o. Stanisław Madeja – redemptorysta z Barda.

9  maja  2021r. –  przeżywaliśmy  w  naszej  parafii  Niedzielę  Powołań  z  udziałem 
kleryków  naszej  diecezji  (Patryka  –  pochodzącego  z  parafii  Brzóstków  i  Miłosza  – 



pochodzącego  z  parafii  św.  Piotra  i  Pawła  w  Sycowie),  którzy  dzielili  się  świadectwami 
swojego powołania.

19 maja 2021r. – w ramach obchodów Roku Świętego Józefa, w kościele parafialnym 
została  odprawiona  Msza  św.  i  nabożeństwo  do  św.  Józefa  w  intencji  robotników  i 
rzemieślników z naszej parafii.

24 maja 2021r. – dzieciom przygotowującym się do przyjęcia I – Komunii św. rodzice 
wręczyli poświęcone modlitewniki. 

W  maju w  naszej  parafii  powstała  nowa  róża  różańcowa:  Róża  Rodzin.  Rodziny 
poświęcają  się  Niepokalanemu  Sercu  Najświętszej  Maryi  Panny  i  trwają  na  codziennej, 
modlitwie przed Bogiem wspólnie odmawiając 1 dziesiątkę różańca. Patronem Różańca Rodzin 
jest święty Jan Paweł II. 

Obecnie Wspólnotę Różańcową naszej parafii tworzy: 8 Róż Kobiet, 1 Róża Mężczyzn, 
2 Róże Dziecięco-Młodzieżowe, 1 Róża Różaniec Rodziców za Dzieci, nowo powstała Róża 
Rodzin oraz dwie Wspólnoty Nieustającego Różańca.

W maju, podobnie jak w ubiegłych latach, oprócz tradycyjnych nabożeństw majowych 
odprawianych w kościele, Parafianie gromadzili się na modlitwie przy krzyżach i kapliczkach 
przydrożnych – przy każdym z nich jedno nabożeństwo poprowadził ks. Proboszcz. 

3 czerwca 2021r. – W uroczystość Bożego Ciała przed południem odbyła się procesja 
Eucharystyczna ulicami Nowej Wsi, a po południu ulicami Koźmińca.

8  czerwca  2021r. –  W  kościele  parafialnym  odbyła  się  całodzienna  Adoracja 
Najświętszego Sakramentu w ramach Wieczystej Adoracji Naszej Diecezji.

16  czerwca  2021r. –  Odbyła  się  wizytacja  kanoniczna  naszej  parafii,  którą 
przeprowadził                    ks. bp Łukasz Buzun. Wizytacja rozpoczęła się w Koźmińcu  
nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa,  w czasie  którego ks.  biskup poświęcił 
kościół - po wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich i po  pomalowaniu wnętrza 
kościoła. Następnie m.in. odbyło się spotkanie ks. biskupa z dziećmi  i nauczycielami w szkole 
w Nowej Wsi. O g. 15,oo ks. biskup poprowadził modlitwę za Zmarłych na Cmentarzu. A na 
zakończenie  wizytacji  ks.  biskup  odprawił  Mszę  św.  w  czasie  której  udzielił  sakramentu 
bierzmowania naszej młodzieży. Sakrament bierzmowania przyjęło 47 osób.

19  czerwca  2021r. -  W  ramach  obchodów  Roku  św. 
Józefa w naszej parafii, została odprawiona Msza św. i nabożeństwo do św. Józefa w intencji 
wszystkich ojców z naszej parafii.

20 czerwca 2021r. – W kościele parafialnym 21 dzieci po raz 
pierwszy w pełni uczestniczyło we Mszy św. Rodzice w darze ołtarza ufundowali nowy gong. 

30 czerwca 2021r. – W ramach dziękczynienia  za I-Komunię św. dzieci 
razem z rodzicami udali się na pielgrzymkę do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

    



1 lipca 2021r. –  odbyła się tradycyjna pielgrzymka parafialna do Sanktuarium Matki 
Boskiej Lekarki Chorych w Lutyni. 

24  –  25  lipca  2021r. –  z  okazji  wspomnienia  św.  Krzysztofa,  patrona  kierowców i 
podróżnych, po każdej Mszy św. odbył się obrzęd poświęcenia pojazdów samochodowych.

22 sierpnia 2021r. – podczas uroczystych Mszy św. w Koźmińcu i w Nowej Wsi 
dziękowaliśmy Bożej Opatrzności za tegoroczne plony.

1  września  2021r. -  w  obu  naszych  kościołach  zostały  odprawione  Msze  św.  na 
rozpoczęcie Roku szkolnego.

12 września 2021r. -   w kościele  filialnym w Koźmińcu obchodziliśmy uroczystość 
odpustową  ku  czci  Podwyższenia  Krzyża  Świętego.  Sumę  Odpustową  odprawił  i  kazania 
podczas wszystkich Mszy św. wygłosił  ks. Leonard Wilczyński – salezjanin z Częstochowy.

 
18 września 2021r. – w święto św. Stanisława Kostki została odprawiona Msza św. w 

intencji  dzieci  i  młodzieży  naszej  parafii.  Po  Mszy  św.  dzieci  spotkały  się  w  Domu 
katechetycznym.

20 września 2021r. –  uczniowie klasy V i VI zgromadzili się na uroczystej Mszy św. 
z okazji rocznicy I Komunii Świętej.

29 września 2021r. – odbyła się parafialna pielgrzymka na Jasną Górę i do sanktuarium 
Matki Boskiej Leśniowskiej Patronki Rodzin.                                  

 W pielgrzymce wzięło udział 57 osób.

 4  października  2021r. -   13  osób  wzięło  udział  w  pielgrzymce  do  Narodowego 
Sanktuarium  św.  Józefa  w  Kaliszu,  gdzie   w  ramach  Narodowych  Rekolekcji  przed 
Zawierzeniem św.  Józefowi  Narodu i  Kościoła  w Polsce,  uczestniczyliśmy we Mszy św.  i 
nauce rekolekcyjnej dla Wspólnot Różańcowych  i Apostolatu „Margaretka”.

7 października 2021r. – we wspomnienie NMP Różańcowej, dzieci przygotowujące się 
do I-Komunii  św. otrzymały poświęcone różańce.

10 października 2021r. – obchodziliśmy XXI Dzień Papieski. Obchodom tegorocznego 
Dnia  Papieskiego  przyświecało  hasło:  „Nie  lękajcie  się”  –  słowa te  wypowiedział  św.  Jan 
Paweł II w homilii inaugurującej jego pontyfikat 22 października 1978r. na Placu św. Piotra w 
Rzymie.  Po  Mszy  o  g.  11,oo  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  z  Nowej  Wsi  przedstawili 
okolicznościowe widowisko słowno-muzyczne.

17 października 2021r. – w naszej parafii, podobnie jak w wielu miejscowościach w 
Polsce, odbyła się procesja różańcowa za Ojczyznę.

Modlitwę rozpoczęliśmy od poświęcenia nowego feretronu Matki Boskiej Fatimskiej.
Odmawiając wszystkie części Różańca przepraszaliśmy Pana Boga za grzechy, którymi 

Go obrażaliśmy,  którymi był  i  jest  obrażany w naszych rodzinach i  za  grzechy wszystkich 
Polaków od początku dziejów naszego Narodu oraz prosiliśmy o pokój dla naszej Ojczyzny, o 
to, by Maryja, nasza Matka i Królowa, nieustannie otulała nas płaszczem swojej opieki. 

W czasie  tegoż nabożeństwa wypowiedzieliśmy także  słowa Aktu Przebłagania  Pana 
Jezusa za nasze winy oraz Aktu Zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi.



-  W  październiku  2021r. -  włączyliśmy  się  w  trzy  akcje  prowadzone  przez  oo. 
Werbistów, mające wspomóc materialnie Misje św.:                          

„W zdrowym ciele zdrowy duch”, 
„Znaki wiary”,
„Komórka na Misje”. 

W  imieniu  Misjonarzy  składam  serdeczne  podziękowanie  wszystkim,  którzy 
wsparli te akcje i złożyli odpowiednie dary. Bóg zapłać. 

11 listopada 2021r. – W Święto Odzyskania Niepodległości w kościele parafialnym w 
Nowej Wsi została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny, a w obu kościołach w czasie 
specjalnych nabożeństw polecaliśmy Bożej Opatrzości losy naszej ziemskiej Ojczyzny.

12 listopada 2021r. – w kościele parafialnym rozpoczęliśmy nowennę przygotowującą 
nas do Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

21 listopada 2021r. – w czasie nabożeństw, które były celebrowane po każdej Mszy św., 
dokonaliśmy na nowo aktu oddania siebie, naszych rodzin i całej parafii Jezusowi Chrystusowi 
Królowi Wszechświata.

6  grudnia  2021r. –  na  zakończenie  Mszy  roratniej  dzieci  odwiedził  ze  słodkim 
upominkiem św.  Mikołaj  a  dzieci  zrewanżowały  się   i  przekazały św.  Mikołajowi dary,  w 
postaci przyborów szkolnych, dla uczniów jednej z afrykańskich szkół, prowadzonych przez 
Ojców Białych  Misjonarzy  Afryki.  Akcja  zbierania  przyborów szkolnych  dla  afrykańskich 
dzieci trwała do końca adwentu. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

8 grudnia 2021r. – w kościele parafialnym celebrowane było nabożeństwo: 
„Godzina łaski”.

8  grudnia  2021r. –  dzieci  przygotowujące  się  do  I-Komunii  św.  otrzymały 
medaliki.

8 grudnia 2021r. – w ramach zakończenia Roku Świętego Józefa, podczas 
wszystkich Mszy św. dokonaliśmy Aktu Zawierzenia siebie,  naszych rodzin, naszej  Parafii, 
całego Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi.

13 grudnia 2021r. – odbyła się w naszej parafii spowiedź adwentowa z udziałem 
kapłanów naszego dekanatu.

16 – 24 grudnia 2021r. – w kościele parafialnym podjęliśmy modlitwę Nowenną do 
Dzieciątka Jezus, jako jedną z form bliższego przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia.

26 grudnia 2021r. – w święto św. Rodziny w czasie każdej  Mszy św. małżonkowie 
odnowili swoje małżeńskie przyrzeczenia.

31 grudnia 2021r. – dziękowaliśmy Bożej Opatrzności za łaski Roku 2021r. W kościele 
parafialnym w tej intencji była sprawowana Msza św., a w obu kościołach było celebrowane 
nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne.

W 2021r. w naszej Parafii:
- 18 dzieci zostało włączonych  do Wspólnoty Kościoła;



- 21 dzieci przystąpiło do I-Komunii świętej;
- 47 młodych ludzi przyjęło sakrament bierzmowania;
- 8 par przyjęło sakrament małżeństwa;
- 13 Zmarłych (w tym 3 Zmarłych spoza parafii) odprowadziliśmy na miejsce wiecznego 

spoczynku.


