1418
29 kwietnia - Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej Jana Łaskiego – wymieniony
został pleban kościoła kościeleckiego: wydana przez Jana Korytkowskiego
i Jana Łukowskiego w Gnieźnie w 1880 (informacja w nocie)

1761
15 maja

- Pismo Kapituły Prałatów i Kanoników Kościoła Metropolitarnego Gnieźnieńskiego
dotyczące opisu dochodów kościoła parafialnego w Kościelcu, sporządzonego
na podstawie ,,Księgi Dochodów Beneficjów”, która została spisana w roku 1521
na polecenie Najprzew. ks. Jana Łaskiego, ówczesnego Arcybiskupa
Gnieźnieńskiego

1859
- Powstanie kaplicy cmentarnej: fundatorem kaplicy był hrabia
Aleksander Cyprian Kreutz

1861
26 sierpnia

- Wyciąg lustracji intrat(dochodów, zysków) Probostwa Parafii Koło z należącą do
niego filią Kościelec : Warszawa – pismo do Rządcy parafii Kościelec
ks. Aleksandra Pietrusińskiego (pierwszy proboszcz parafii Kościelec)

1880

- Wydana została przez Jana Korytkowskiego i Jana Łukowskiego w Gnieźnie
,,Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej Jana Łaskiego’’, a w niej nota
informująca o plebanie kościoła kościeleckiego

1883

- Świątynia w Kościelcu pojawia się w Słowiku geograficznym Królestwa Polskiego
i innych krajów słowiańskich na s.446.

1890
21 marca

- Pierwszy wpis do księgi metrykalnej ks. Dominika Małeckiego

1906
lipiec

1910

- Pierwszy wpis do księgi metrykalnej ks. Józefa Kurczycha

20 czerwca

-

Wizytacja kanoniczna : wizytował ks. bp Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki
Wizytowany proboszcz ks. Feliks Kąkolewski
- Bierzmowanie (przystąpiło do sakramentu 469 osób)
- Zalecenia wizytacyjne: mimo istnienia drewnianej nawy, kościół wymaga
dobudowania następnej części, zbudowano ładne budynki gospodarcze, również
dzięki pracom ks. Józefa Kurczycha, gruntownie odnowiony dom parafialny,
w zakrystii duże ilość ładnych aparatów i bielizny kościelnej.

lipiec

-

Pierwszy wpis do księgi metrykalnej ks. Feliksa Kąkolewskiego

-

I Komunia Święta : przystąpiło 75 chłopców i 105 dziewczynek
Wizytacja Dziekańska : przeprowadził ks. dziekan w. Gwiazdowski
Wizytowany ks. proboszcz Feliks Kąkolewski
Podsumowanie wizytacji : na plebanii urządzono kancelarię, bogato wyposażona
zakrystia, wybudowano murowaną piwnicę na podwórzu (tzw. sklep),
oparkowano cmentarz grzebalny

1911
20 listopada

1913
21 października - Wizytacja Dziekańska : przeprowadził ks. dziekan Wojciech Gniazdowski
Wizytowany ks. proboszcz Feliks Kąkolewski

1920
7 kwietnia
9 lipca

-

18 listopada

Pierwszy wpis do księgi metrykalnej ks. Wincentego Wrzalińskiego
Na mocy ustawy sejmowej o ludowych szkołach rolniczych nakreślone zostały ramy
organizacyjne działalności Szkoły Rolniczej Żeńskiej w Kościelcu, która powstała z inicjatywy
Jadwigi Włóczkowskiej i staraniem Koła Polek w Kole przy wydatnej pomocy i poparciu
byłego proboszcza ks. Feliksa Kąkolewskiego
- Wizytacja Dziekańska : przeprowadził ks. dziekan Wojciech Gniazdowski
Wizytowany ks. proboszcz Wincenty Wrzaliński, który stara się odzyskać do parafii
ziemię z miejscowego, państwowego majątku

1925
4 kwietnia
22 grudnia

1926

-

Pierwszy wpis do księgi metrykalnej ks. Aleksandra Walczykowskiego
Wizytacja Dziekańska : przeprowadził ks. dziekan Wojciech Gniazdowski
Wizytowany ks. Aleksander Walczykowski.
Zakupiono 6 tys. dachówki na pokrycie starej części kościoła, odrestaurowano
gruntownie plebanię, odrestaurowano bryczkę parafialną i odrestaurowano piękną
białą kapę

27 - 28 maja

- Wizytacja Kanoniczna : przeprowadził ks. bp Władysław Paweł Krynicki
Wizytowany ks. proboszcz Aleksander Walczykowski
Bierzmowanie (przystąpiło do sakramentu 1000 osób)
Konsekracja dwóch dzwonów:
(Bogumił – Aleksander i Jan Nepomucen – Andrzej),
otrzymano plac pod przyszłą świątynię ( wciąż istnieje potrzeba rozbudowy
kościoła) i przygotowano część modrzewiowego materiału na przyszłe
sprzęty kościelne

1928
2 września

14 października

- I Komunia Święta – śniadanie komunijne przygotowali: ks. proboszcz
Aleksander Walczykowski, nauczycielki i uczennice Żeńskiej Szkoły
Rolniczej w Kościelcu oraz młodzież należąca do Koła Młodzieży Polskiej
- Krakowskie wesele i ślub Anny Wielińskiej – absolwentki z 1921 roku
Żeńskiej Szkoły Rolniczej, a po jej ukończeniu instruktorki w szkole

1929
3 maja

8 września
20 października
listopad
13 grudnia

- Uroczysta poranna Msza Święta oraz kwesta uczennic Żeńskiej Szkoły
Rolniczej na ,,Dar Narodowy”
godz. 18.00 – Uroczyste Nabożeństwo Majowe,
a po nim obchody Święta 3 maja
- Uroczysty ślub Agnieszki Macugowskiej (absolwentki Żeńskiej Szkoły
Rolniczej) z Andrzejem Dankowskim (członkiem Koła Młodzieży)
- Uroczysta Dziękczynna poranna Msza Święta z okazji Imienin Kierowniczki
Żeńskiej Szkoły Rolniczej – Ireny Kostrzeńskiej
- Obchody ku czci św. Stanisława Kostki
- Msza święta dziękczynna na zakończenie nauki uczennic
Żeńskiej Szkoły Rolniczej rocznika 1929

1930
25 maja

- ,,Święto Druhen” – Nabożeństwo ku czci Królowej Korony Polskiej:
Uczestniczyły w nim uczennice Żeńskiej Szkoły Rolniczej - rocznik 1930

1931
- I Komunia Święta
1932
-

I Komunia Święta

1936
20 września

- I Komunia Święta
- Pierwszy wpis do księgi metrykalnej ks. Antoniego Niteckiego

1937
- I Komunia Święta

15 - 16 września

- Wizytacja Kanoniczna przeprowadził :
ks. bp Ordynariusz Karol Mieczysław Radoński.
Wizytowany ks. Antoni Nitecki
Bierzmowanie ( przystąpiło do sakramentu 578 osób)
Zalecenie ks. bp aby nie ustawać w staraniach powiększenia kościoła poprzez
dobudowanie obszernej kruchty
- bogato wyposażona Zakrystia przez aparaty zakupione przez
Bernardyna ks. Dominika Małeckiego za znalezione w dużej ilości,
w garncu zamurowanym, dukaty węgierskie ( przed 35 laty)
- cmentarz grzebalny ogrodzony murem ceglanym (za ks. proboszcza
Kąkolewskiego)z dużą kaplicą, z grobami hrabiów Kreutzów
- przełożono dach na budynku gospodarczym
- plebania wymaga wewnętrznego remontu i osuszenia murów wewnętrznych
- ks. bp obiecał wystąpić do Dyrekcji Lasów Państwowych o rozszerzenie
cmentarza przy kościele

1938
28 września

-

Pismo ks. Antoniego Niteckiego do Urzędu Starostwa w Kole
w sprawie zagospodarowania terenu wokół kościoła

1939
9 czerwca

- Wykaz ziemi użytkowanej w parafii Kościelec Kolski, sporządzony przez
ks. proboszcza Antoniego Niteckiego

1941
20 maja

- Ostatni wpis do księgi metrykalnej ks. proboszcza Antoniego Niteckiego

1945
17 marca

2 kwietnia
25 sierpnia
październik
listopad

- Parafię przejął ks. Henryk Suliński, który odzyskał dla parafii
przechowywane w czasie II wojny św. na Mariampolu skarby kościelne
przez Krzysztofa Sochackiego, brata Kazimierza i ich wuja Adama Gajdę
- Pierwszy wpis do księgi metrykalnej ks. Henryka Sulińskiego
- Pierwszy wpis do księgi metrykalnej: ks. proboszcz o. Cassianus Rostek
- Pierwszy wpis do księgi metrykalnej ks. Władysława Przygodzińskiego
- Pierwszy wpis do księgi metrykalnej ks. proboszcza Serafina Opałko

1946
27 października

- Poświęcenie Figurki Matki Najświętszej jako dowód wdzięczności
Matce Bożej przetrwania czasu drugiej wojny światowej.
Poświęcenie Wieży Kościelnej, dachu oraz bramy kościelnej po
zniszczeniach wojennych ( poświęcenia dokonał ks. Serafin Opałko)

1947
6 kwietnia
maj

- Wielkanoc :poświęcenie chorągwi procesyjnej
Matki Bożej i św. Izydora (poświęcił ks. Serafin Opałko)
- Uroczystość odpustowa ku czci św. Jana Nepomucena
Poświęcenie dzwonu w tonie ,,A” nabytego w Śląskiej Odlewni dzwonów
we Wrocławiu (poświecenia dokonał: ks. dr Bogumił Kasprzak –
dziekan Kolski, a mszę odpustową odprawił ks. Kanonik Paweł Guranowski)

1948
2 luty

14 maja
25 lipca

- Uroczystość Matki Bożej Gromnicznej: ks. Serafin Opałko.
Poświęcenie złotej monstrancji. Którą parafia otrzymała w darze oraz
poświęcenie białego ornatu ku czci Matki Bożej
- Pierwszy wpis do księgi metrykalnej ks. proboszcza Mikołaja Kijewskiego
- I Komunia Święta
- Poświęcenie fundamentu pod kruchtę kościoła
(poświęcił ks. Mikołaj Kijewski)

1949
1 maja
18 września

- Pierwszy wpis do księgi metrykalnej ks. proboszcza Tadeusza Szpikowskiego
- Poświęcenie sztandaru ze św. Stanisławem Kostką.
Sztandar ufundowała młodzież parafii Kościelec poświęcił ks. Tadeusz Szpikowski
30 września-1 października – Wizytacja Kanoniczna :
przeprowadził ks. bp Ordynariusz Karol Mieczysław Radoński.
Wizytowany ks. Tadeusz Szpikowski
Bierzmowanie ( do sakramentu przystąpiło 688 osób)
Błogosławieństwo dla 4 małżeństw z okazji 50-lecia Ślubu
Zwiedzanie świątyni (założone oświetlenie elektryczne dzięki staraniom
ks. Serafina Opałki, odnowienie wnętrza, dobudowano drewnianą kruchtę
i przełożono dach)

1950
- I Komunia Święta : na fotografiach ks. Tadeusz Szpikowski
12 lipca
3 sierpnia

- Pierwszy wpis do księgi metrykalnej ks. proboszcza Stanisława Żaka
- Poświęcenie katafalku wraz z sześcioma lichtarzami oraz trumnę.
Pierwsze nabożeństwo żałobne za dusze zmarłych parafian
(poświęcił ks. proboszcz Stanisław Żak)
26 sierpnia-3 września - Misje Święte.
Na pamiątkę odbytych Misji zakupiono:
tuwalnię – z ofiar dziewcząt miejscowej asysty,
ampułki metalowe – ze składek ministrantów.
Poświęcenie odbyło się 8 października.
10 – 13 września
- Pielgrzymka do Częstochowy
8 października

- Uroczyste poświęcenie czerwonego ornatu z wizerunkiem św. Andrzeja.
Ofiarodawcami byli uczestnicy pielgrzymki do Częstochowy (10-13 września).

1951
8 kwietnia
8 lipca

- Wizytacja Dziekańska : przeprowadził dziekan ks. mgr Stanisław Śmietanko
Wizytowany ks. proboszcz Stanisław Żak
- I Komunia Święta : przystąpiło 30 dzieci

1952
6 kwietnia

- Poświęcenie ławek dębowych (10).
Ufundowane przez parafian z okazji poświęcenia Narodu Polskiego
Najświętszemu Sercu Jezusowemu w 1951. Poświęcił ks. Stanisław Żak.

13 lipca

- I Komunia Święta : przystąpiło 72 dzieci

1953
grudzień

- I Komunia Święta : ks. Stanisław Żak – przystąpiło 54 dzieci
- Jasełka w Krzymowie: organizator ks. proboszcz Stanisław Żak

1954
15 – 17 maja

- Wizytacja kanoniczna: przeprowadził ks. bp dr Franciszek Korszyński,
wizytowany ks. proboszcz Stanisław Żak. Wizytacja poprzedzona została
rekolekcjami, które przeprowadził ks. dr Antoni Uliński
Program wizytacji :
15 maja : Powitanie bp przez przedstawicieli ojców, matek, żeńskiej i męskiej dorosłej
młodzieży, ministrantów i dzieci – godz.18.00
Sprawozdanie ks. Proboszcza Stanisława Żaka z religijno-moralnego
i gospodarczego stanu parafii.
Błogosławieństwo biskupa.
16 maja : Kontrola dokumentacji parafialnej.
Msza św. i procesja żałobna.
Suma odpustowa ku czci św. Jana Nepomucena, odprawił ją ks. proboszcz
Jan Nowak z Kramska, a kazanie wygłosił ks. dr Antoni Uliński
Bierzmowanie dla 247 osób.
Nabożeństwo majowe ku czci Najświętszej Marii Pannie Niepokalanej.
17 maja : Msza św. dla rodziców z małymi dziećmi i błogosławieństwo dla nich.
Odwiedziny sióstr Serafitek, które pracowały w parafii.
Odwiedziny bp u p. Organisty i Kościelnego.
Zwiedzanie świątyni, plebanii i budynków gospodarczych.
Wizytowanie cmentarza grzebalnego.
Pożegnanie.
W protokole powizytacyjnym zaznaczono, że ołtarze zostały oczyszczone
i odnowione własnoręcznie przez ks. Stanisława Żaka oraz odnowiono obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej zaś na zasuwie w wielkim ołtarzu jest obraz
św. Jana Nepomucena ( namalowany przez Henryka Walczyńskiego, ucznia
słynnego artysty malarza Józefa Mehoffera)
- Komunia Święta : na fotografiach ks. Stanisław Żak – przystąpiło 41 dzieci
17 czerwca
- Boże Ciało

1955
27 sierpnia

- I Komunia Święta : przystąpiło 75 dzieci
- Poświęcenie organów : zaproszenie(na fotografii ołtarz główny)
ks. proboszcza Stanisława Żaka

1956
6 maja
21 października
30 listopada

- I Komunia Święta : przystąpiło 57 dzieci
- Proboszczem zostaje ks. Jan Fortuna
- Odpust ku czci św. Andrzeja

1957
20 czerwca

4 sierpnia
14 listopada

- Boże Ciało : ołtarze wykonali mieszkańcy:
I – Kościelec i Tarnowiec
II – Straszków i Mariampol
III – Dąbrowice
IV - Waki i Trzęśniew Duży
Asysta parafialna ( ks. proboszcz Jan Fortuna)
- I Komunia Święta : przystąpiło 92 dzieci
- Wizytacja Dziekańska : przeprowadził ks. dziekan Julian Olejnik
(wizytowany ks. proboszcz Jan Fortuna)
Do parafii wróciła odebrana dzierżawcom ziemia (zalecenie Kurii), pozostała
jeszcze do odebrania część dzierżawiona przez Technikum (2,30 ha)
Zalecenia: ze względu na zły stan nawy drewnianej należy przygotowywać plany
przebudowy kościoła oraz dokonać remontu murów plebanii ze względu na duże
ich zawilgocenie.

1958
10 marca
1 – 4 maja
5 czerwca

- Przedłużenie Indultu św. Kongregacji Obrzędów
- Rekolekcje parafialne (ponowienie ślubów)
- Boże Ciało : wykonali
I ołtarz – straż pożarna
II ołtarz – asysta
III ołtarz – Kościelec - Mariampol
IV ołtarz – chór kościelny

6 lipca
12 października

- I Komunia Święta – godz. 9.00 : przystąpiło 82 dzieci
- Poświęcenie sztandaru Matki Boskiej Częstochowskiej ufundowanego
z racji Pielgrzymki na Jasną Górę: msza świętą, którą odprawił
ks. dziekan Julian Olejnik

1959
8 kwietnia

- Wizytacja Dziekańska : przeprowadził ks. dziekan Julian Olejnik
(wizytowany ks. proboszcz Jan Fortuna)
Dzięki staraniom księdza proboszcza została odebrana ziemia wszystkim
dzierżawcom, zakupiona została nowa bryczka, która będzie wykorzystywana
na wyjazdy do chorych, zakupiono Sztandar Matki Boskiej Częstochowskiej
oraz przerobiono i uzupełniono urządzenia wodno – kanalizacyjne na plebanii

18 kwietnia
2 – 4 maja

- Proboszczem zostaje ks. prałat Jan Świderski
- Wizytacja Kanoniczna: przeprowadził ks. bp dr Franciszek Korszyński,
wizytowany ks. Prałat Jan Świderski
Program wizytacji :
2 maja : Powitanie (godz. 18) przez przedstawicieli ojców, matek, żeńskiej i męskie
dorosłej młodzieży, ministrantów i dzieci.
- Sprawozdanie ks. prałata Jana Świderskiego w którym omówił ważne
wydarzenia w parafii ( w okresie powojennym między innymi:
budowa kruchty- ks. Serafin Opałko, zakup organów- ks. Stanisław Żak,
zakup bryczki- ks. Jan Fortuna)
- Podziękowania ks. bp i błogosławieństwo dla wszystkich parafian.
3 maja : Procesja żałobna – 8.30
- Msza święta w intencji parafian – 9.00 ( również kazanie wygłosił ks. bp)
oraz odnowienie ślubowań dzieci i młodzieży.
- Suma – odprawił ks. Antoni Łassa, a kazanie wygłosił Ojciec Ireneusz
z klasztoru Bernardynów w Kole oraz odnowienie Ślubów Jasnogórskich
- Bierzmowanie – godz.16.00 dla 335 osób.
- Nabożeństwo majowe
4 maja : Msza św. dla rodziców z małymi dziećmi i błogosławieństwo dla nich- godz.
9.00
- Wizytowanie cmentarza grzebalnego.
- Odwiedziny bp u p. Organisty i Kościelnego.
- Zwiedzanie świątyni, plebanii i budynków gospodarczych.
- Pożegnanie- godz.17.00
28 maja
- Boże Ciało - ołtarze przygotowali:
I ołtarz – Gozdów ( obok misyjnego krzyża)
II ołtarz – Straż Pożarna (obok dzwonnicy)
III ołtarz – chór kościelny (obok organistówki)
IV ołtarz - Kościelec i Mariampol ( przy plebani)
23 czerwca
- Rozpoczęcie remontu kaplicy cmentarnej: naprawa fundamentów
i malowanie dachu oraz prace porządkowe na cmentarzu
22 lipca
- I Komunia Święta : przystąpiło 58 dzieci
1 sierpnia
- Pracę w parafii rozpoczął ks. prefekt Jerzy Salomon
22 sierpnia
- Pielgrzymka do Częstochowy (sobota- wyjazd pociągiem z Koła o godz.13.00,
a powrót 24 sierpnia o godz.14.30 do Koła)
30 sierpnia
- Odpust Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej
W sumie odpustowej uczestniczyli kapłani z Warszawy:
ks. kanonik Sokołowski oraz Ojciec Karmelita Gabriel Klimowski
październik
- Pogrzeb ks. Jana Świderskiego, proboszcza parafii Kościelec Kolski
26 grudnia
- Pierwszy wpis do księgi metrykalnej
ks. proboszcza Mieczysława Wesołowskiego

1960
19 czerwca
7 listopada

- I Komunia Święta : przystąpiło 62 dzieci
- Wizytacja Dziekańska : przeprowadził ks. dziekan Julian Olejnik.
Wizytowany ks. proboszcz Mieczysław Wesołowski
Uwagi powizytacyjne: zakupiono dywan do kościoła, pozłocono kielich, oprawiono
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, założono polepę na budynku gospodarczym,
budynki gospodarcze zostały otoczone płotem drewnianym (około 70 m), ułożono
około 150 płyt przy kościele i budynkach parafialnych oraz zbudowano w budynku
parafialnym kurnik na około 250 kur, uregulowano długi wobec Kurii
oraz zaległości w podatkach od nieruchomości. Istniał także projekt zbudowania
nowej dzwonnicy na miejscu starej.

1961
26 kwietnia

1 czerwca

20 czerwca

– Wizytacja Dziekańska : przeprowadził ks. dziekan Julian Olejnik
Wizytowany ks. proboszcz Mieczysław Wesołowski
Uwagi powizytacyjne: ks. proboszcz poczynił starania w urzędzie konserwatorskim
w Poznaniu i zaprosił inż. A. Holasa, aby zaprojektował plan remontu drewnianej
dzwonnicy ponieważ jej obecny stan grozi zawaleniem. Jednak do tej pory brak
odpowiedzi. Wokół kościoła wykonano chodnik z płyt cementowych oraz
zakupiono dywan.
- Boże Ciało – ołtarze wykonali:
I ołtarz – Straszków
II ołtarz – Gozdów
III ołtarz – Chór kościelny
IV ołtarz - Kościelec
- I Komunia Święta : przystąpiło 87 dzieci

1962
2 marca

21 czerwca
15 lipca

- Wizytacja Dziekańska : przeprowadził ks. dziekan Julian Olejnik
Wizytowany ks. proboszcz Mieczysław Wesołowski
Uwagi powizytacyjne: ponieważ nie wydano pozwolenia na gruntowny
remont dzwonnicy, przeprowadzono remont sposobem gospodarczym
- Boże Ciało – ołtarze wykonali:
Straszków, Gozdów, Gąsiorów, Dąbrowice Stare
- I Komunia Święta : przystąpiło 62 dzieci

1963
- Boże Ciało – ołtarze wykonali : Gozdów, Waki, Straszków, Dąbrowice
- I Komunia Święta: przystąpiło 49 dzieci
20 października
- Poświęcenie odnowionej kaplicy cmentarnej: poświęcił ks. Dziekan
Julian Olejnik z Koła, zaproszenia na tę uroczystość wykonał
ks. proboszcz Mieczysław Wesołowski
23 listopada-1 grudnia – Misje święte : przeprowadzili OO. Redemptoryści.
Rozpoczęły się w sobotę o godz. 16.00
13 czerwca

1964
2 kwietnia

19 – 20 kwietnia

19 kwietnia

- Wizytacja Dziekańska : przeprowadził ks. dziekan Julian Olejnik
Wizytowany ks. proboszcz Mieczysław Wesołowski
Uwagi powizytacyjne: nawa wymaga remontu, zakupiono: trzy kilimy na
ołtarze, nowy mszał, 20 dzwonków dla ministrantów i nową sygnaturkę,
odświeżono 4 pokoje na plebani, przestawiono dwa piece, doprowadzono ciepłą
wodę, zakonserwowano okna w organistówce, w salce katechetycznej
wymieniono okna i piec, poprawiono dachy na budynkach gospodarczych oraz
wyremontowano studnię podwórzową i pompę elektryczną
- Wizytacja Kanoniczna : przeprowadził ks. bp dr Kazimierz Majdański
Wizytowany ks. proboszcz Mieczysław Wesołowski
Program wizytacji:
- Powitanie – godz.17.00 : witały dzieci, młodzież męska i żeńska,
ojcowie, matki i ministranci
- Sprawozdanie ks. proboszcza Mieczysława Wesołowskiego

- Msza św. odprawiona przez ks. dziekana Juliana Olejnika
(kazanie wygłosił ks. bp oraz udzielił wszystkim błogosławieństwa)
- Bierzmowanie dla 314 osób
- Apel Jasnogórski
20 kwietnia - Procesja żałobna – godz. 9.00
- Msza św. za parafian oraz błogosławieństwo dla rodziców z dziećmi
- Wizyta na cmentarzu grzebalnym
- Wizytacja salki katechetycznej
- Odwiedziny u p. organisty(Piotra Kowalczyka) i p. kościelnego
(p. Sękowskiego)
- Wizytacja plebani, kościoła i budynków gospodarczych (drewniana część
wymaga remontu, zawilgocona również plebania)
- spotkanie z młodzieżą z Technikum Rolniczego
(udział mogła wziąć tylko grupa młodzieży)
- Msza św. ( odprawił ks. dziekan Julian Olejnik, a przemówienie wygłosił
ks. Ireneusz Pawlak z Turku) oraz pożegnanie
28 maja

- Boże Ciało – ołtarze wykonali : Gozdówek, Straszków,

5 lipca

Dąbrowice Częściowe, Gozdów
- Komunia Święta ( na fotografii ks. proboszcz Mieczysław Wesołowski
i organista Piotr Kowalczyk) – godz. 7.00. Przystąpiło 98 dzieci.

1965
17 czerwca

4 września
12 września

13 – 18 września
25 – 26 września
3 października

- Boże Ciało: ołtarze wykonali mieszkańcy Gozdowa, Gazdówka,
Straszakowa II i Kościelca ( w procesji udział wzięła asysta i orkiestra)
- I Komunia Święta : na fotografii ks. proboszcz Mieczysław Wesołowski.
Przystąpiło 58 dzieci
- Mycie i sprzątanie kościoła oraz ubieranie świątyni kwiatami
- Wyjazd delegacji parafian wraz z proboszczem
Mieczysławem Wesołowskim do Włocławka w celu udziału
w uroczystościach oddania Diecezji w macierzyńską niewolę za wolność
Kościoła, które odbyły się w Katedrze Włocławskiej
- Malowanie prezbiterium i głównego ołtarza
- Spowiedź i Komunia Święta Rocznicowa
- Poświęcenie odmalowanego głównego ołtarza i prezbiterium:
poświęcił ks. dziekan prałat Stanisław Piotrowski

1966
9 czerwca
19 czerwca
24 listopada

- Boże Ciało : ołtarze wykonały następujące miejscowości:
Straszków I, Gozdów, Dąbrowice Stare i Gąsiorów Duży
- I Komunia Święta : przystąpiło 65 dzieci
- Wizytacja Dziekańska : przeprowadził ks. prałat Stanisław Piotrowski
Wizytowany ks. proboszcz Mieczysław Wesołowski
Uwagi powizytacyjne: pomalowane prezbiterium, zradiofonizowany kościół,
postawienie 30m płotu drewnianego, ks. proboszcz planuje założenie nowych
fundamentów do kościoła pod drewnianą część.

1967
7 maja

- Rozpoczęcie remontu kościoła (prace przy fundamentach drewnianej części
kościoła – wymiana na betonowe)
- Poświęcenie nowych odbudowanych fundamentów

21 maja

-I Komunia Święta: przystąpiło 78 dzieci

12 marca

25 maja
10 września
26 listopada

- Boże Ciało: ołtarze wykonali mieszkańcy miejscowości –
Gozdów, Straszków II, Gąsiorów, Dąbrowice Stare
- Dożynki Parafialne ( wieniec wykonali mieszkańcy Trzęśniewa Małego,
udekorowali także kościół kwiatami i zakupili świece)
- Misje Serca Bożego (od niedzieli do piątku). Przeprowadzili Ojcowie Jezuici.
Program codzienny:
8.30 – Msza św. i nauka ogólna
11.30 - Suma
15.15 – Nauka dla młodzieży
16.00 – Msza św. dla dzieci
17.00 – Msza św. i nauka ogólna
Nauki stanowe:
Poniedziałek – dla Matek
Wtorek - dla Ojców
Środa – dla Kawalerów i Panien
Czwartek – odpust ku czci św. Andrzeja
Piątek – Dzień Intronizacji (oddania Sercu Bożemu)

1968
6 stycznia
7 kwietnia
8 -10 kwietnia
19 maja

- Rozpoczęcie wymiany starej linii elektrycznej w kościele na nową
- Poświęcenie nowej linii elektrycznej
- Rekolekcje wielkopostne, które przeprowadził proboszcz z Grzegorzewa
ks. Jan Trzaskowski
- I Komunia Święta : przystąpiło 56 dzieci

1969
30 marca

Maj
10 – 11 maja

10 maja

11 maja

- Wizytacja Dziekańska : przeprowadził ks. prałat Stanisław Piotrowski
Wizytowany ks. proboszcz Mieczysław Wesołowski
Uwagi powizytacyjne: przy kościele założono betonowe fundamenty, przełożono
dach na bocznej kruchcie, dobudowano do zakrystii część murowaną,
nad prezbiterium założono dachówkę, wymieniono instalacje elektryczną
na miedzianą na plebanii i w kościele, zainstalowano kolejne żyrandole, ułożono
chodnik wokół kościoła, wykonano ubikację dla wiernych, doprowadzono
a plebanię ciepłą wodę, przeprowadzono remont w salce katechetycznej.
- Remont dzwonnicy: naprawa dachu, nowe zawieszenie i osie dzwonnicy
- Wizytacja Kanoniczna : przeprowadził ks. bp Jan Zaręba
Wizytowany ks. proboszcz Mieczysław Wesołowski
Program wizytacji:
- Powitanie przez przedstawicieli dzieci, młodzieży i rodziców
- Modlitwy i błogosławieństwo ks. bp
- Sprawozdanie ks. proboszcza Mieczysława Wesołowskiego
- Słowo Boże wygłoszone przez ks. bp Jana Zarębę
- Msza św. którą odprawił ks. Franciszek Lubecki z Chełmna
- Bierzmowanie dla 185 osób
- Procesja żałobna wokół kościoła – godz. 8.30
- Msza św. i homilia celebrowana przez ks. bp
- Msza św. (godz. 11.30) odprawił O. Gwardian Berchmans Głowacki Bernardyn z Koła, a homilię wygłosił ks. bp Jan Zaręba
- Wizytacja kościoła, cmentarza grzebalnego, plebanii, kancelarii
i budynków gospodarczych
- Odwiedziny u p. organisty
- Odwiedziny w punkcie katechetycznym w Trzęśniewie
- Błogosławieństwo dla niemowląt i dzieci ( godz. 14.30)
- Homilia ks. bp i błogosławieństwo dla wszystkich wiernych
- Pożegnanie

5 czerwca
8 czerwca
5 lipca
14 – 16 sierpnia
od 31 sierpnia
od 7 września
4 września

- Boże Ciało : ołtarze wykonali mieszkańcy: Tarnowca, Dąbrowic Starych,
Trzęśniewa Dużego i Gąsiorowa Dużego
- Komunia Święta –godz. 8.00: przystąpiło 54 dzieci
- Proboszczem parafii Kościelec Kolski zostaje ks. Józef Preisser
- Pielgrzymka parafialna do Częstochowy
- Malowanie dachu na kaplicy cmentarnej i porządkowanie frontu cmentarza
- Malowanie okien i drzwi w kościele oraz porządkowanie terenu przy kościele
- Kradzież tabernakulum, rozpoczęto zbiórkę ofiar na pancerne tabernakulum

1970
8 – 10 marca
3 maja
31 maja
30 listopada

- Rekolekcje Wielkopostne: przeprowadził Ojciec Paulin –
Anzelm Radwański, przeor z Brdowa
- Poświęcenie nowego tabernakulum, którego dokonał dziekan
ks. prałat Stanisław Piotrowski
- I Komunia Święta : przystąpiło 53 dzieci
- Odpust ku czci św. Andrzeja: suma o godz. 11.30 –
kazanie wygłosił były proboszcz parafii Kościelec, ks. Serafin Opałko

1971
19 – 21 marca
- Rekolekcje Wielkopostne: przeprowadził ks. prof. Stanisław Snochowski
25 kwietnia do czerwca - Prace remontowe na plebanii: odbijanie ścian, wymiana cegieł,
malowanie podłóg, drzwi i ścian
6 maja
- Odpust ku czci św. Jana Nepomucena
20 czerwca
- I Komunia Święta: godz. 11.00 : przystąpiło 55 dzieci
31 października
- Poświęcenie nowych 2 lichtarzy, krzyża i gongu liturgicznego
28 listopada
- Poświęcenie nowego ołtarza z ambonką

1972
27 - 29 lutego
17 maja

28 maja
1 czerwca

20 sierpnia
10 września

- Rekolekcje Wielkopostne: przeprowadził ks. Jan Zimnoch ze
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny z Kazimierza Biskupiego
- Wizytacja Dziekańska : przeprowadził ks. dziekan Serafin Opałko
Wizytowany ks. proboszcz Józef Preisser
Uwagi powizytacyjne: należy remontować plebanię ze względu na wilgoć.
- I Komunia Święta : godz. 11.00 : przystąpiło 51 dzieci
- Boże Ciało: ołtarze wykonali mieszkańcy:
Dąbrowice Stare – Jadwiga Kostrzewa
Tarnowiec – Zenobia Janiak
Gąsiorów Mały – Władysław Ziętek
Gozdów – Wirginia Szkudlarek
- Pielgrzymka parafialna do Częstochowy
(pątnicy kupili świece na wielki ołtarz)
- Rozpoczęcie prac przy naprawie dachu na plebanii
(usuwano starą zmurszałą dachówkę i przegniłe łaty)

1973
15 maja

- Wizytacja Dziekańska : przeprowadził ks. dziekan Serafin Opałko
Wizytowany ks. proboszcz Józef Preisser

20 maja

Uwagi powizytacyjne: ks. proboszcz naprawił dach na plebanii i na budynkach
gospodarczych, ziemię przekazano w dzierżawę.
- I Komunia Święta : przystąpiło 48 dzieci

1974
19 – 20 maja

19 maja

20 maja

9 czerwca

- Wizytacja Kanoniczna : przeprowadził ks. bp Czesław Lewandowski
Wizytowany ks. proboszcz Józef Preisser
Program wizytacji:
- Powitanie (przedstawiciele parafii)– godz. 17.00 (niedziela)
Sprawozdanie ks. Józefa Preisnera
Msza Św. z homilią ks. bp Czesława Lewandowskiego
Katechizacja i sakrament Bierzmowania ( 284 osób)
- Msza św. (godz. 9.00) w intencji Parafii i błogosławieństwo dla rodziców
i małych dzieci
Wizytowanie kościoła i cmentarza grzebalnego
Zwiedzenie punktów katechetycznych
Odwiedziny u organisty
Konferencja dla młodzieży – godz.15.00
Msza św. z homilią – godz. 15.30
Pożegnanie
Uwagi powizytacyjne: należy po uzgodnieniu z Komisją Sztuki Kościelnej,
odnowić wnętrze kościoła, zmienić instalację głośnikową, oświetlenie oraz
uzupełnić wystrój prezbiterium (jest ogniotrwałe tabernakulum oraz drewniany
ołtarz twarzą do ludzi), należy wykarczować krzewy na cmentarzu grzebalnym,
przeprowadzić remont dachu i rynien w kaplicy na cmentarzu, uzupełnić
urządzenia kanalizacyjne na plebanii, poprawione zostały dachy na
budynkach gospodarczych
- Komunia Święta : przystąpiło 47 dzieci

1975
25 stycznia
25 maja
23 lipca
21 listopada

- Pierwszy wpis do księgi metrykalnej ks. Bronisława Placka
- I Komunia Święta : przystąpiło 48 dzieci
- Nawiedzenie obrazu Matki Bożej ( proboszczem ks. Bronisław Placek)
- Wizytacja Dziekańska: przeprowadził ks. dziekan Serafin Opałko.
Wizytowany ks. proboszcz Bronisław Placek
Uwagi powizytacyjne: należy ubezpieczyć wnętrze kościoła (jako budynek jest
ubezpieczony w PZU), dach kryty dachówką, remontu wymaga wnętrze kościoła,
organy i dzwonnica (jest jeden dzwon kupiony w 1947 r.)

1976
23 maja
18 czerwca

- I Komunia Święta : przystąpiło 43 dzieci
- Boże Ciało : jeden z ołtarzy wykonali mieszkańcy Dąbrowic

1977
29 maja

1978

- I Komunia Święta : przystąpiło 58 dzieci

4 czerwca
10 lipca

3 września
24 września
22 października

6 listopada
3 grudnia
18 grudnia

- I Komunia Święta : godz. 11.00 – przystąpiło 11 dzieci
- Rozpoczęcie prac przy zmianie dachu na najstarszej części kościoła –
romańskiej (zdejmowanie starej dachówki, poprawianie więźby dachowej
i krokwi, remont wieży, zakładanie nowego pokrycia dachowego
z blachy miedzianej)
- Rozpoczęcie prac przy stawianiu muru przy dzwonnicy
- Msza św. dziękczynna w intencji ofiarodawców i budowniczych nowego
pokrycia dachowego : godz. 9.00
- Msza św. o błogosławieństwo i łaski dla Ojca Św. Jana Pawła II
(Kardynała Karola Wojtyły) z okazji inauguracji Jego pontyfikatu, `
godz.16.00
- Wyjazd parafian do Częstochowy: zakup obrazu Matki Bożej,
Ornatu Maryjnego i świec
- Odpust ku czci św. Andrzeja, dzień Jasnogórski, rozpoczęcie wędrówki
obrazu Matki Bożej po wszystkich rodzinach w parafii
- Wstawianie kolorowego witrażu postaci św. Andrzeja
(w oknie w części romańskiej)

1979
11 - 18 marca
13 maja
20 maja

14 czerwca
25 czerwca

10 sierpnia

21 sierpnia
9 – 10 września

9 września

10 września

- Klęska powodzi w parafii
- I Komunia Święta : przystąpiło 47 dzieci
- Odpust ku czci św. Jana Nepomucena: sumę odprawił ks. prałat Jan Paweł
Grajnert( proboszcz parafii Katedralnej we Włocławku), a kazanie wygłosił
ks. Ryszard Kolibski (proboszcz parafii Wrząca Wielka)
- Boże Ciało: ołtarze wykonali mieszkańcy - Tarnowca, Trzęśniewa Małego,
Straszkowa i Gąsiorowa Dużego
- Rozpoczęcie prac przy kościele i na cmentarzu: odprowadzenie wody z dachu,
wykopanie studzienek, zakładanie rur, przygotowanie ogrodzenia ogrodu
przy plebanii oraz prace porządkowe na cmentarzu grzebalnym
- Wizytacja Dziekańska: przeprowadził ks. dziekan Serafin Opałko.
Wizytowany ks. proboszcz Bronisław Placek
Uwagi powizytacyjne: założono nad prezbiterium dach z blachy miedzianej
raz wyremontowano plebanię (ogrzewanie centralne i kanalizacja)
- Wizytacja delegata biskupa ks. Józefa Olczyka – dziekana Dekanatu
Tureckiego: wizytowany ks. proboszcz Bronisław Placek
- Wizytacja Kanoniczna: przeprowadził bp Pomocniczy Czesław Lewandowski
Wizytowany ks. proboszcz Bronisław Placek
Program wizytacji:
- Powitanie – (godz. 16.00) przez księży i parafian
- Sprawozdanie ks. Bronisława Placka
- Msza Św. z homilią ks. bp Czesława Lewandowskiego i sakrament
Bierzmowania (144 osoby)
- Msza św. (godz. 9.00) w intencji parafia i błogosławieństwo małych
dzieci i ich rodziców
- Wizytacja cmentarza grzebalnego
- Wizytacja punktów katechetycznych ( Dąbrowice Częściowe i Trzęśniew)
- Konferencja dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych (godz.15.00)
- Spotkanie z Parafialną Radą Parafialną
- Msza św. kończąca wizytację (godz. 17.00)
Uwagi powizytacyjne: założono dach z blachy miedzianej i rynny na części
romańskiej, ufundowano witraż, odnowiono zewnętrzne ściany części drewnianej
ksylamitem, odnowiono żyrandole, zainstalowano nową aparaturę głośnikową,
zakupiono nowe szaty liturgiczne, w planach proboszcza jest założenie

ogrzewania, odnowienie wnętrza kościoła- części drewnianej, zakup nowych
ławek, konfesjonału, okien i drzwi
( remonty należy uzgodnić z Kurią Diecezjalną), chociaż na kaplicy cmentarnej
położono nowy dach, należy teren cmentarza uporządkować, wyremontowana
plebania i jeden budynek gospodarczy.
30 listopada
- Odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła: sumę odpustową o godz. 12.00,
odprawił ks. dziekan z Kłodawy, kanonik Kazimierz Tartanus
30 listopada - 2 grudnia - Rekolekcje adwentowe, które przeprowadzili O.O Redemptoryści
z Barda Śląskiego miały charakter trzeźwościowy

1980
19 lutego
9 -11 marca
30 marca
4 maja
18 maja

5 czerwca
14 czerwca
13 lipca
30 listopada

- Rozpoczęcie wycinania drzew z parku przy kościele
- Rekolekcje Wielkopostne: przeprowadził Ojciec Reformata z Konina
- Poświęcenie nowej chorągwi ufundowanej przez Gąsiorów Duży i Mały
z racji nawiedzenia obrazu M. B. Częstochowskiej w rodzinach
- I Komunia Święta : przystąpiło 36 dzieci
- Odpust ku czci św. Jana Nepomucena: sumę odpustową o godz. 12.00
odprawił ks. dziekan Serafin Opałko, a kazanie wygłosił
ks. Zygmunt Gajdziński (prefekt z Grzegorzewa)
- Boże Ciało: ołtarze wykonali mieszkańcy - Gąsiorowa Małego,
Trzęśniewa Dużego, Mariampola i Gozdowa
- Święcenia diakonatu we Włocławku Juliana Pawłowskiego
- Poświęcenie ornatów: zielonego i czerwonego zamówionych przez parafian
z racji nawiedzenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w rodzinach
- Odpust ku czci ś. Andrzeja Apostoła: sumę o godz. 12.00 odprawił ks.
proboszcz z Krzymowa, a kazanie wygłosił ks. Ireneusz Pawlak z Konina

1981
28 maja
31 maja
7 czerwca

- Święcenia ks. Juliana Pawłowskiego
- Msza Prymicyjna ks. Juliana Pawłowskiego
- I Komunia Święta : przystąpiło 54 dzieci

1982
6 czerwca
4 lipca

- I Komunia Święta : przystąpiło 32 dzieci
- Funkcję proboszcza parafii Kościelec Kolski obejmuje ks. Stanisław Kurant

1983
29 maja

- I Komunia Święta : przystąpiło 99 dzieci
- Pielgrzymka do Częstochowy

1984
23 marca

- Wizytacja Dziekańska: przeprowadził ks. dziekan Serafin Opałko
Wizytowany ks. proboszcz Stanisław Kurant
Uwagi powizytacyjne: trwa kapitalny remont organistówki, zostały wzmocnione
fundamenty romańskiej części kościoła, wytynkowane prezbiterium, zakrystia
i przedsionek, zbudowany nowy ołtarz – granitowy, zakładana jest posadzka
granitowa w prezbiterium oraz nowa instalacja elektryczna, wyremontowane piętro

29 – 30 kwietnia

29 kwietnia

30 kwietnia

3 czerwca
21 czerwca

na plebanii, salka katechetyczna( wygodna i estetyczna) przygotowana
w budynku dawnej stodoły, uporządkowany cmentarz grzebalny
- Wizytacja Pasterska : przeprowadził ks. bp Czesław Lewandowski
Wizytowany ks. proboszcz Stanisław Kurant
Program wizytacji :
- Powitanie (godz. 16.30) – kapłani i wierni
- Msza św. – ołtarz polowy przed świątynią – odprawiona przez ks. dziekana
Serafina Opałko, homilia ks. bp Czesława Lewandowskiego
Bierzmowanie – 206 osób
- Msza św. w intencji parafian – godz. 9.00
Błogosławieństwo małych dzieci i ich rodziców
- Wizytacja cmentarza grzebalnego – godz. 10.30
- Wizytacja punktów katechetycznych w Trzęśniewie i Dąbrowicach Starych
- Konferencja dla młodzieży – godz. 16.00
- Odwiedziny u Pani Marii Kasińskiej ( 90-letniej) i jej córki
- Msza św. kończąca wizytację – godz. 17.00:
homilia ks. bp Czesława Lewandowskiego
Uwagi powizytacyjne: uzyskać pozwolenia władz na wybudowanie
nowego kościoła związanego z romańskim prezbiterium, zaczekać z wystrojem
prezbiterium i remontem organów do rozbudowy świątyni, przeprowadzić remont
kaplicy cmentarnej, która podczas rozbudowy może służyć zastępczo jako
kościół parafialny, przeprowadzić remont organistówki i budynków gospodarczych
- I Komunia Święta : przystąpiło 49 dzieci
- Boże Ciało

1985
2 czerwca
lipiec

- I Komunia Święta : przystąpiło 51 dzieci
- Stanowisko wikariusza parafii Kościelec Kolski obejmuje ks. Marek Barlak

1986
25 maja

- I Komunia Święta : przystąpiło 52 dzieci

1987
20 – 22 marca
17 maja

31 maja
18 czerwca

30 czerwca
12 lipca

- Rekolekcje wielkopostne: przeprowadził Ojciec Gwardian (Bogusław)
z Koła
- Odpust ku czci św. Jana Nepomucena: sumę odpustową o godz. 12.00
odprawił ks. Józef Fret (proboszcz z Grzegorzewa),
a kazanie wygłosił ks. Józef Łochowski (proboszcz z Kaczek)
- I Komunia Święta: przystąpiło 61 dzieci
- Boże Ciało- ołtarze wykonali:
I – Tarnowiec
II – Gąsiorów Mały
III – Gąsiorów Duży
IV - Kościelec
- Odchodzi z ze stanowiska wikariusza parafii Kościelec ks. Marek Barlak,
a przychodzi ks. Marek Kasiorkiewicz
- Oddanie wodociągu na cmentarzu grzebalnym.
Pracami kierowali Bernard i Tadeusz Sobczakowie

19 lipca
9 sierpnia
13 września
26 - 28 listopada
29 listopada

- Rozpoczęcie prac remontowych przy kościele, na plebanii oraz
na cmentarzu grzebalnym
- Pracę kościelnego podjął p. Kazimierz Baranowski zmieniając
p. Stanisławę Sochacką
- Dożynki parafialne
- Rekolekcje adwentowe: przeprowadził ks. Lucjan Pańkowski ze
Zgromadzenia Księży Filipinów (początek – czwartek godz.17.00)
- Odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła: sumę odpustową odprawił
ks. Stanisław Matczak – dziekan Izbicki

1988
2 lutego
27 lutego

3 – 6 marca
11 maja

15 maja
26 maja

29 maja
2 czerwca

19 czerwca
30 czerwca

4 sierpnia
21 sierpnia

28 sierpnia
18 września

8 października
6 listopada
20 listopada
27 listopada

- Rozpoczęcie w parafii nawiedzenia rodzin przez Matkę Bożą w małej kopii
Obrazu Jasnogórskiego
- Zebranie dekanalnych duszpasterzy młodzieżowych z całej
Diecezji Włocławskiej pod przewodnictwem ks. bp Ordynariusza
Henryka Muszyńskiego. Rozpoczęcie Nabożeństwem Eucharystycznym
godz. 10.30
- Rekolekcje Wielkopostne:
przeprowadził ks. Rektor klasztoru Jezuitów w Kaliszu
- Zebranie w Warszawie w sprawie rozbudowy kościoła: uczestniczyło
kilkanaście osób, wśród nich Generalny Konserwator PRL,
dwóch delegatów biskupa włocławskiego oraz proboszcz ks. Stanisław Kurant
- Odpust ku czci św. Jana Nepomucena: sumę odpustową odprawił
ks. Bohdan Junke, a kazanie wygłosił ks. Andrzej Sobaszkiewicz
- Spotkanie w Kościelcu architektów wyznaczonych przez Generalnego
Konserwatora, którzy wezmą udział w konkursie na koncepcję bryły
architektonicznej kościoła (czterech z Warszawy i jeden z Konina)
- I Komunia Święta ( z ofiar rodziców zakupiono nową chorągiew procesyjną).
Przystąpiło 43 dzieci
- Boże Ciało - ołtarze przygotowali mieszkańcy:
I – Mariampol
II – Dąbrowice Stare
III – Straszków
IV – Gozdów
- Msza św. dziękczynna z racji jubileuszu kapłaństwaks. Stanisława Kuranta ( 25 –lecie)
- Rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję bryły architektonicznej świątyni –
wzięło udział 5 architektów. Zwyciężył projekt architekta
Jeremiego Królikowskiego i Tomasza Turczynowicza z Warszawy.
- Nieoficjalna wizyta ks. Prymasa Kardynała Józefa Glempa w towarzystwie
ks. Kędziory bp pomocniczego z Warszawy
- Kontrola organów kościelnych przez delegatów biskupa do spraw śpiewu
i muzyki kościelnej z Włocławka, w jej efekcie rozbiórka oraz zakup
organów elektrycznych
- Dożynki parafialne: godz. 9.00
- Dożynki diecezjalne w Dobrowie – Kościelec reprezentowali :
Gąsiorów - delegacja z wieńcem,
Straszków – delegacja z wieńcem w kształcie chorągwi,
chleb przygotowała Pani Koźlarek z Trzęśniewa
- Bierzmowanie: sobota godz.15.00 – udzielił ks. bp Czesław Lewandowski.
Do sakramentu przystąpiły 164 osoby
- Wandalizm na cmentarzu parafialnym –
zniszczonych zostało kilkanaście grobów
- Decyzja o zezwoleniu na rozbudowę kościoła
- Zakup pierwszej partii cegły na rozbudowę kościoła

1 – 4 grudnia

4 grudnia

- Rekolekcje Adwentowe: przeprowadził ks. dr Stefan Szymik –
profesor Biblistyki z Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy
św. Rodziny z Kazimierza Biskupiego
- Odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła: sumę odpustową o godz. 12.00
odprawił ks. kanonik Józef Nocny – dziekan kolski

1989
8 kwietnia
14 maja
23 maja
8 lipca
16 lipca
6 sierpnia
13 sierpnia

27 sierpnia
17 września
18 września
10 grudnia

- Ostatnie spotkanie robocze w celu uściślenia szczegółów planu
technicznego rozbudowy nowej świątyni
- I Komunia Święta (z ofiar zakupiono nowy baldachim do świątyni).
Przystąpiło 56 dzieci
- Badania gruntu pod rozbudowę kościoła (przeprowadzono na polecenie
inżyniera opracowującego plan rozbudowy)
- Architekci przedstawili podstawowy plan techniczny rozbudowy kościoła
- Zgoda Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Koninie
na realizację planu rozbudowy kościoła
- Rozpoczęcie prac przygotowawczych do położenia fundamentów pod
nową część kościoła
- Zgoda Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Koninie na rozbudowę
świątyni. Trwają prace przy wykonywaniu kręgów studziennych
niezbędnych przy fundamentach
- Dożynki Parafialne: nabożeństwo dziękczynne za zbiory
- Zakup blachy miedzianej na pokrycie dachu nowej świątyni
- Kolejny transport cegły pełnej ( 5000 sztuk)
- Zakup desek na budowę kościoła (7 m³)

1990
14 stycznia
21 stycznia

- Zbiórka drewna na stemple i rusztowania
- Zakup kolejnych materiałów budowlanych
(wełna mineralna, stal, cement, drut zbrojeniowy)
11 marca
- Prace porządkowe na cmentarzu parafialnym
31 marca
- Dokończenie prac porządkowych na cmentarzu parafialnym
15 – 16 kwietnia
- Wielkanoc
- Kościół przed rozbudową
Maj
- Wygląd wieży przed rozbudową
14 maja
- Rozpoczęcie prac przy fundamentach pod nową świątynię
19 – 20 maja
- Wizyta kanoniczna ks. bp Czesława Lewandowskiego
(Bierzmowanie (115 osób), spotkanie z członkami Rady Parafialnej, odwiedziny
punktów katechetycznych w Dąbrowicach Częściowych, Dąbrowicach
Starych i Trzęśniewie, wizytacja cmentarza grzebalnego, spotkanie
z wszystkimi nauczycielami, msza odpustowa- odprawił ks. Biskup,
a śpiewał chór męski z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku)
Uwagi powizytacyjne: uzupełnić kronikę parafialną i prowadzić na bieżąco,
prowadzić dalsze prace przy rozbudowie świątyni
27 maja
- I Komunia Święta: przystąpiło 43 dzieci
14 czerwca
- Boże Ciało - ołtarze wykonali: Tarnowiec, Gąsiorów Mały,
Gąsiorów Duży, Kościelec
10 lipca
- Pielgrzymka na Jasną Górę
29 lipca - 5 sierpnia - Zakup kolejnych materiałów niezbędnych do budowy fundamentów:
(cement, żwir, stal budowlana)
26 sierpnia
- Nabożeństwo dziękczynno – dożynkowe
Wrzesień
- Zakup cegły na budowę nowego kościoła (30 tys. szt.)

Jesień
9 grudnia
17 grudnia

- Zakończenie fundamentów pod nową część kościoła
- Zebranie komitetu budowy kościoła
- Kolejny zakup cegły (17 tys. sztuk) oraz drutu stalowego (3 tony)

1991
10 lutego

- Spotkanie komitetu budowy kościoła: ustalenie planu prac rozbudowy
Świątyni ( zgodnie z planem zakupiono dla parafii betoniarkę (około 24 marca)
1 – 3 marca
- Rekolekcje wielkopostne: przeprowadził ks. Stanisław Goszyc ze Zgromadzenia
Księży Misjonarzy św. Rodziny
31 marca – 1 kwietnia-Wielkanoc
14 – 28 kwietnia
- Otrzymanie zgody Konserwatora Przyrody na wycinkę drzew z parku
przykościelnego, przekazanie przez Zarząd Banku Spółdzielczego
kwoty 1 mln złotych na rozbudowę kościoła
26 maja
- I Komunia Święta : przystąpiło 47 dzieci (z ofiar komunijnych zakupiono
welon naramienny, dwie stuły, komżę)
7 czerwca
- Wyjazd parafian na spotkanie Diecezji Włocławskiej z Janem Pawłem II
do Włocławka
17 czerwca
- Rozpoczęcie prac przy budowie murów nowej świątyni
1 lipca
- Zmiana wikariuszy: odchodzi ks. Marek Kasiorkiewicz,
przychodzi ks. Waldemar Szafrański.
Księdzem Seniorem zostaje przechodzący na emeryturę ks. Władysław Stopczyk
od 18 sierpnia
- Rozpoczęcie zalewania fundamentów pod kruchtę
1 września
- Dożynki parafialne
19 października
- Podsumowanie wykonanych prac przy budowie kościoła (spotkanie Dyrektora
Wojewódzkiego Wydziału Kultury, Konserwatora Wojewódzkiego
i Wykonawców z architektami kościoła)
10 listopada
- Spotkanie członków Komitetu budowy Kościoła
29 – 30 listopada
- Rekolekcje Adwentowe ( przeprowadził ks. Edward Ziarkiewicz
ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Rodziny)
1 grudnia
- Odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła ( mszę odpustową odprawił
ks. prof. Wojciech Hanc z WSD we Włocławku)
10 – 30 grudnia
- Kolejne zakupy materiałów niezbędnych do budowy świątyni

1992
29 stycznia
16 lutego
19 – 21 marca

- Pogrzeb ks. Mieczysława Wesołowskiego – proboszcza w latach 1959 - 1969
- Spotkanie komitetu Budowy Kościoła
- Rekolekcje Wielkopostne: przeprowadził ks. Paweł Ludwig – Rektor WSD
Księży Misjonarzy św. Rodziny
5 kwietnia
- Spotkanie Konserwatora Wojewódzkiego i Kierownika Budowy
z architektami w celu ustalenia dalszych prac
1 9 – 20 kwietnia
- Wielkanoc
25 kwietnia
- Spotkanie architektów budowy kościoła z Dyrektorem Wojewódzkiego
Wydziału Kultury i Sztuki oraz Kierownika Budowy
10 maja
- Dalszy etap budowy kościoła i rozbiórka Kruchty
31 maja
- I Komunia Święta
14 czerwca
- Uroczystości jubileuszowe - odpust ku czci św. Bogumiła w Dobrowie
uczestniczył Prymas Polski kardynał Józef Glemp
18 czerwca
- Boże Ciało: ołtarze ubierały:
Dąbrowice Częściowe i Nowe, Waki, Trzęśniew Duży i Trzęśniew Mały
25 lipca
- Spotkanie architektów rozbudowy kościoła
6 września
- Pierwsze Dożynki Gminno-Parafialne
wrzesień-październik- Przygotowanie i zalewanie stropów pod chór
15 listopada
- Spotkanie Społecznego Komitetu Budowy Kościoła – podsumowanie prac
30 listopada
- Odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła : mszę odpustową odprawił

ks. Stanisław Matczak – dziekan Izbicki

1993
21 lutego

11 – 14 marca
3 kwietnia
18 kwietnia
1 maja
5 maja
16 maja
6 czerwca
10 czerwca
30 czerwca

7 lipca
18 sierpnia
29 sierpnia
4 września
26 września
14 listopada
28-30 listopada
30 listopada
19 grudnia

- Kuria Diecezjalna wyraziła zgodę, aby w remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Trzęśniewie Dużym, w pomieszczeniu, które poprzednio służyło
za salkę katechetyczną, w niedziele odprawiana była Msza Święta
- Rekolekcje Wielkopostne: przeprowadził ks. Władysław Szynal ze
Zgromadzenia Misjonarzy św. Rodziny
- Pielgrzymka maturzystów ZSR na Jasną Górę (dwa autokary)
- Spotkanie członków Komitetu Budowy Kościoła - planowanie dalszych prac
- Kolejne robocze spotkanie w sprawie budowy kościoła:
podjęto decyzję, aby cały dach kościoła pokryty był blachą miedzianą
- Zalewanie stropów części kościoła
- Odpust ku czci św. Jana Nepomucena
- I Komunia Święta – przystąpiło 58 dzieci
- Boże Ciało - ołtarze przygotowali: Gąsiorów Duży, Gąsiorów Mały,
Tarnowiec, Kościelec
- Ks. Waldemar Szafrański zostaje zwolniony ze stanowiska wikariusza
parafii Kościelec Kolski i mianowany wikariuszem parafii
św. Stanisława we Włocławku
- Dekretem Biskupa Włocławskiego wikariuszem parafii Kościelec zostaje
mianowany ks. Krzysztof Kaźmierczak
- Zalanie betonem bocznej części stropów kościoła
- Dożynki parafialno – gminne (w parku przy Ośrodku Doradztwa Rolniczego)
Msza św. dziękczynna o godz. 14.00
- Spotkanie architektów kościoła i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
- Przygotowanie zbrojenia i szalunków pod stropy sufitu kościoła
- Zebranie Rady Parafialnej, na którym omówiono postęp prac przy
budowie kościoła
- Rekolekcje Adwentowe: przeprowadził ks. Waldemar Murach ze
Zgromadzenia Księży św. Rodziny
- Odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła: sumę odpustową odprawił
ks. prałat Józef Osyda (proboszcz parafii Dobrów)
- Pokrycie dachu nad chórem blachą miedzianą

1994
27 stycznia
3 – 6 marca
17 kwietnia
1 – 2 maja
1 maja
2 maja

15 maja
29 maja
2 czerwca
26 czerwca
lipiec

- I Przegląd Piosenki Religijnej(wspólnie z ZSRCKU): organizator
ks. Krzysztof Kaźmierczak
- Rekolekcje Wielkopostne: przeprowadził ks. mgr Sławomir Raizer ze
Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Rodziny
- Zebranie Rady Parafialnej (uzgodnienie budowy parkanu przed plebanią)
- Wizytacja kanoniczna ks. bp Bronisława Dębowskiego:
Bierzmowanie dla 199 osób
Wizytacja cmentarza grzebalnego
Odwiedziny punktu katechetycznego w Trzęśniewie
Wizyta w ODR-e
Spotkanie z Radą Parafialną
Spotkanie z nauczycielami
Uroczyste pożegnanie
- Odpust ku czci św. Jana Nepomucena – suma odpustowa o godz.12.00
- I Komunia Święta (przystąpiło 61 dzieci)
- Boże Ciało: ołtarze wykonali mieszkańcy Gozdowa, Dąbrowic Starych,
Mariampola i Straszkowa
- Zakończenie prac przy instalacji elektrycznej w tylnej części kościoła
- Pokrycie blachą miedzianą dachu tylnej części kościoła oraz przygotowanie

sierpień
21 sierpnia
Październik

23 października
20 listopada
27 -30 listopada
30 listopada
25 grudnia

twardego podłoża pod posadzkę
Tynkowanie wnętrza tylnej części świątyni
- Dożynki gminno – parafialne przed pałacem ODR-u ( godz. 14.00)
- Decyzją ks. bp Bronisława Dębowskiego nastąpiła reorganizacja dekanatów
w diecezji, a tym samym podział dekanatu kolskiego na :
Dekanat I - (z siedzibą w Farze Kolskiej)
Dekanat II - ( z siedzibą w kościele M. B. Częstochowskiej)
- Prace porządkowe przy kościele
- Spotkanie Rady Parafialnej, architektów, konserwatora zabytków oraz
posumowanie wykonanych prac przy kościele
- Rekolekcje Adwentowe: przeprowadzili księża z Seminarium Księży
Misjonarzy św. Rodziny
- Odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła: suma godz.12.00
( koncelebra wszystkich kapłanów Dekanatu Kolskiego I)
- Zamontowanie drzwi wejściowych do nowej części kościoła
(wykonali p. Edward Basty i p. Włodzimierz Świerczyński- pracownicy Zespołu
Szkół Rolniczych w Kościelcu)

1995
30 stycznia
4 marca
5 marca
16 – 19 marca
16-17 kwietnia
Maj
25 maja
12 czerwca
15 czerwca
lipiec
26 sierpnia
27 sierpnia
10 września
23 września
7 października
21 października
25 grudnia

- Wypadek ks. Seniora Władysława Stopczyka
- Spotkanie architektów, autorów projektu kościoła, Rady Parafialnej
i budowniczych kościoła w sprawie dalszych prac przy budowie kościoła
- Pogrzeb ks. Seniora Władysława Stopczyka
- Rekolekcje Wielkopostne: przeprowadził ks. Piotr Wypych ze zgromadzenia
Księży Misjonarzy św. Rodziny
- Święta Wielkanocne
- Szklenie i montaż okien w tylnej części kościoła
- I Komunia Święta: przystąpiło 39 dzieci
- Pielgrzymka dzieci I - Komunijnych na Jasną Górę
- Boże Ciało: ołtarze wykonały miejscowości Dąbrowice Częściowe, Trzęśniew Mały, Trzęśniew Duży, Waki
- Rozpoczęcie prac przy budowie dzwonnicy
- Dożynki Parafialne
- Dożynki Gminne
- Sukces miejscowości Waki : I miejsce w konkursie wieńców dożynkowych na
Dożynkach Diecezjalnych w Brdowie
- Parafialna pielgrzymka na Jasną Górę
- Msza św. ks. bp Romana Andrzejewskiego na II Zjeździe Absolwentów
Zespołu Szkół Rolniczych w Kościelcu
- Pielgrzymka do Niepokalanowa, Żelazowej Woli i Warszawy
- Boże Narodzenie

1996
19 lutego
20 lutego
3 marca
25 marca
7 – 8 kwietnia
kwiecień
26 maja

- Oddanie do użytku nowego budynku Szkoły Podstawowej
- II Przegląd Piosenki Religijnej (wspólnie z ZSRCKU) organizator ks. Krzysztof Kaźmierczak
- Msza św. w I rocznicę śmierci ks. seniora Stopczyka: niedziela godz.12.00
- Pogrzeb byłego proboszcza parafii Kościelec w latach 1950-1956:
ks. prałata Stanisława Żaka : Kraków – godz.15.00
- Wielkanoc
- Rozpoczęcie kolejnych prac przy kościele : dalsza budowa dzwonnic
- Śluby zakonne Renaty Anteckiej – Morasko godz.10

27 maja
czerwiec
2 czerwca
6 czerwca
14 czerwca
11 lipca
27 lipca
18 – 25 sierpnia
25 sierpnia
31 sierpnia
1 września
16 października
30 listopada
25 grudnia

- Poświęcenie krzyża w Dąbrowicach Częściowych (przy drodze)
- Odwiedziny Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Stanisława Nowaka
- I Komunia Święta: przystąpiło 52 dzieci
- Boże Ciało : ołtarze przygotowały miejscowości - Kościelec, Gąsiorów Mały,
Gąsiorów Duży, Tarnowiec
- Pielgrzymka dzieci I – Komunijnych na Jasną Górę
- Nawiedzenie Figury Matki Boskiej Fatimskiej w Kole
- Ks. Stanisław Kurant rozpoczął pełnienie funkcji Dekanatu Kolskiego I
- Rozbiórka drewnianej dzwonnicy i przeniesienie dzwonu
do nowej dzwonnicy
- Dożynki Parafialne
- Pielgrzymka do Niepokalanowa i przywiezienie repliki figury
Matki Boskiej Fatimskiej
- Dożynki Gminne : Dobrów – godz. 14
- Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci harcerzy rozstrzelanych
10 września 1939
- Odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła: mszę odpustową o godz. 12
odprawił ks. Kanonik Leszek Lewandowski z Belgii
- Boże Narodzenie: przedstawienie Jasełkowe na Mszy św. o godz. 12
w wykonaniu dzieci

1997
styczeń – luty
- Zimowisko dla dzieci : organizator Odział Diecezjalny Caritas we Włocławku
styczeń – luty
- Kupno budynku i działki na Kaplicę w Trzęśniewie
27 lutego -2 marca - Rekolekcje Wielkopostne: przeprowadził ks. Marek Michalski
2 marca
- Msza św. o godz. 12 w II rocznicę śmierci ks. Władysława Stopczyka
30 - 31 marca
- Wielkanoc: Grób Pański
31 marca - 6 kwietnia - Zniszczenia na cmentarzu parafialnym
6 kwietnia
- Rozpoczęcie prac remontowo-adaptacyjnych w budynku zakupionym
na kaplicę w Trzęśniewie
13 kwietnia
- Zebranie Rady Parafialnej
kwiecień
- Rozpoczęcie prac przy posadzce w nowej części kościoła
1 maja
- Pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę
25 maja
- Komunia Święta
29 maja
- Boże Ciało - ołtarze wykonali: Mariampol, Dąbrowice Stare,
Straszków, Gozdów
3 czerwca
- Wyjazd na spotkanie z Janem Pawłem II do Gniezna
8 czerwca
- Dalsze prace przy wykończeniu nowej części Kościoła
16 czerwca
- Pielgrzymka dzieci I – Komunijnych na Jasną Górę
25 czerwca
- Nawiedzenie parafii Kościelec przez słynącą z łask:
Pietę Matki Boskiej Skulskiej
3 sierpnia
- Pierwsza Msza Św. w nowej części Kościoła godz. 12,
odprawił ks. bp Ordynariusz Bronisław Dębowski oraz poświęcił
kaplicę w Trzęśniewie: godz.15.00
31 sierpnia
- Dożynki parafialne
wrzesień
- Rozbiórka drewnianej części Kościoła
październik
- Badania archeologiczne przy kościele
wrzesień/październik - Zbiórka darów dla powodzian a gminy Lubsza
18 listopada
- III Przegląd Piosenki Religijnej : organizator ks. Krzysztof Kaźmierczak

1998
1 marca
10 -15 marca

- Zmiana organisty: funkcję przejmuje Jerzy Lewandowski
- Misje św. : prowadził ks. Kazimierz Jankiewicz – ze Zgromadzenia Księży

12 – 13 kwietnia
26 kwietnia
17 maja
24 maja
11 czerwca
12 czerwca
lipiec
lipiec – sierpień
30 sierpnia
11 września
5 października
12 listopada
29 listopada
17 grudnia
26 grudnia

Marianów z Lichenia
- Wielkanoc: Grób Pański
- Pierwszy Odpust św. Wojciecha w Kaplicy w Trzęśniewie msza św. godz. 12:
kazanie wygłosił ks. Kazimierz Jankiewicz z Lichenia
- Odpust ku czci św. Jana Nepomucena
- I Komunia Święta – przystąpiło 50 dzieci
- Boże Ciało – ołtarze wykonali: Dąbrowice Częściowe, Trzęśniew Duży,
Trzęśniew Mały, Waki
- Pielgrzymka dzieci pierwszo-komunijnych na Jasną Górę
- Budowa parkingu przy kościele
- Budowa nawy głównej
- Dożynki Gminno-Parafialne, msza św. o godz. 14.00 w Wakach
- Zmarł ks. proboszcz Stanisław Kurant
- Parafię obejmuje ks. Władysław Waszak
- Msza św. w intencji zmarłego ks. Stanisława Kuranta
- Zmiana na stanowisku kościelnego: odchodzi Stanisława Sochacka,
a funkcję tę obejmuje Leszek Szmagaj
- Jasełka w Szkole Podstawowej
- Msza św. pod przewodnictwem ks. bp Bronisław Dębowskiego

1999
5 – 7 marca
4 – 5 kwietnia
4 kwietnia
29 kwietnia
2 maja
3 - 4maja
3 maja

- Rekolekcje Wielkopostne – przeprowadził ks. Eugeniusz Strzech
- Wielkanoc: Grób Pański
- Zmiana odprawianej pierwszej Mszy św. na godz. 8.30
- Wycieczka historyczno-przyrodnicza po Kościelcu
- I Komunia Święta : przystąpiło 46 dzieci
- Wizytacja kanoniczna ks. bp Romana Andrzejewskiego
- Powitanie ks. bp Romana Andrzejewskiego - godz. 16.00
Msza św. i homilia ks. Biskupa
Bierzmowanie dla 250 osób
4 maja
- Wizyta w ZSRCKU (zdjęcia do wglądu w albumie) – godz. 8.00
Msza św. w intencji chorych i dzieci – godz. 9.00
Nawiedzenie kaplicy w Trzęśniewie – godz. 12.00
Wizyta w Szkole podstawowej w Trzęśniewie
Poświecenie przydrożnego krzyża w Dąbrowicach Częściowych – g. 13.00
Odwiedziny w Ośrodku Doradztwa Rolniczego – godz.14.30
Odwiedziny w Urzędzie Gminy – godz.15.00
Spotkanie z Komitetem Budowy Kościoła – godz. 16.00
Nabożeństwo na cmentarzu parafialnym – godz. 16.30
Msza św., podsumowanie wizytacji, błogosławieństwo ks. bp i pożegnanie
maj
- Hrabina Olga Nikołajewna Kreutz (wraz z kuzynem Andrzejem Kreutz
Majewskim) w Kościelcu - odwiedziny kościoła – (msza św. w intencji
zmarłych członków rodu Kreutzów), odwiedziny cmentarza parafialnego,
pobyt na plebanii i w Urzędzie Gminy oraz w Pałacu – siedzibie Ośrodka
Doradztwa Rolniczego
3 czerwca
- Boże Ciało: ołtarze wykonały miejscowości:
Gąsiorów Mały, Gąsiorów Duży, Kościelec, Tarnowiec
28 czerwca
- Dekretem Biskupa Włocławskiego wikariuszem Parafii Kościelec Kolski
zostaje mianowany ks. Grzegorz Grzybowski
czerwiec – sierpień - Budowa nawy głównej c.d.
lipiec –wrzesień
- Stropy na bocznych nawach kościoła
20 grudnia
- „Jasełka” w Szkole Podstawowej w Trzęśniewie

2000

22 marca

-

wiosna - jesień 7 maja
maj
22 czerwca
26 czerwca

-

grudzień

-

IV Przegląd Piosenki Religijnej (wspólnie z ZSRCKU).
Organizator ks. Grzegorz Grzybowski
Budowa kościoła
I Komunia Święta : przystąpiło 40 dzieci
Poświęcenie krzyża w Gozdowie
Boże Ciało: ołtarze wykonały miejscowości: Dąbrowice Częściowe,
Trzęśniew Mały, Trzęśniew Duży, Waki
Dekretem Biskupa Włocławskiego wikariuszem Parafii Kościelec Kolski
zostaje mianowany ks. Andrzej Szulikowski
Przedstawienie Bożonarodzeniowe w kaplicy parafialnej w Trzęśniewie

2001
14 stycznia
25 lutego

-

6 maja
26 czerwca

-

2 czerwca-4 sierpnia 10 czerwca
14 czerwca
15 sierpnia
18 grudnia
grudzień

-

Koncert kolęd Międzyszkolnego chóru młodzieży ,,Dysonans” z Kalisza
I Koncert Charytatywny – rozpoczął cykliczną współpracę parafii ze
środowiskiem lokalnym na rzecz potrzebujących
I Komunia Święta : przystąpiło 46 dzieci
Dekretem Biskupa Włocławskiego wikariuszem parafii Kościelec Kolski
zostaje mianowany ks. Grzegorz Pilarczyk
Zakładanie dachu na nawie głównej
Poświęcenie krzyża w Staszkowie I
Boże Ciało: ołtarze wykonały miejscowości: Dąbrowice Stare, Mariampol,
Gozdów, Straszków
Śluby wieczyste siostry Renaty Anteckiej złożone w Morasku k/Poznania
II Koncert Charytatywny pod hasłem ,,Świat potrzebuje serca”
,,Jasełka” w Szkole Podstawowej w Kościelcu

2002
12 stycznia
28 lutego
30 marca-1 kwietnia
20 kwietnia
5 maja
maj
30 maja

- Trzęśniew : ,,Wieczór kolędowy” w wykonaniu kilku pokoleń
- Recital piosenki religijnej
- Wielkanoc : Grób Pański
- Poświęcenie krzyża w Trzęśniewie Małym
- I Komunia Święta : przystąpiło 49 dzieci
- Odpust ku czci św. Jana Nepomucena
- Boże Ciało: ołtarze wykonały miejscowości: Gąsiorów Mały,
Gąsiorów Duży, Tarnowiec, ulica Osiedlowa
28 kwietnia - 28 lipca - Rekonstrukcja wieży
4 sierpnia - 28 września - Pokrycie bocznych dachów (str. półn. i połud.)
21 września
- Poświęcenie krzyża w Wakach
30 września
- Montaż okien
19 października
- Bierzmowanie dla 86 osób : udzielił ks. bp Stanisław Gębicki
12 grudnia
- Sporządzenie dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich
przez pracownię Wojciecha Fabiańskiego z Krakowa, następujących
obrazów olejnych na płótnie: Matka Boska z Dzieciątkiem i
zakonnikiem, Św. Andrzej Apostoł, Św. Szymon, Św. Dominik
grudzień
- Boże Narodzenie: żłóbek

2003

styczeń
19 stycznia
marzec
19 – 20 kwietnia
28 kwietnia

- Kolędy śpiewał Chór Męski z Klasztoru z Koła
- III Koncert Charytatywny pod hasłem: ,,Kochać = Dawać”
- Ułożenie drewnianego sufitu w nawie głównej
- Wielkanoc – Grób Pański
- Poświęcenie krzyża w Trzęśniewie Dużym (przy kaplicy).
Fundatorem krzyża są mieszkańcy wioski
4 maja
- I Komunia Święta : przystąpiło 44 dzieci
28 maja - 1 czerwca
- Nawiedzenie Obrazu Miłosierdzia Bożego
19 czerwca
- Boże Ciało: ołtarze przygotował następujące miejscowości:
Dąbrowice Częściowe, Trzęśniew Mały, Trzęśniew Duży, Waki
od 1 lipca
- Instalacja elektryczna, głośniki i alarm
7 lipca
Pogrzeb biskupa Romana Andrzejewskiego - Licheń
sierpień
- Tynkowanie całej nowej części kościoła
15 sierpnia
Dożynki Gminno - Parafialne
wrzesień-październik Skuwanie tynku w romańskim prezbiterium oraz obniżenie posadzki
listopad
- Wstawianie okna ochronnego pod kolorowy witraż przedstawiający
postać św. Andrzeja
19 grudnia
- ,,Jasełka” w Szkole Podstawowej w Kościelcu

2004
15 lutego

-

IV Koncert Charytatywny pod hasłem:
,,Kochać znaczy przede wszystkim dawać”
14 marca
Występ zespołu muzyczno-wokalnego ,,Kerygma” z WSD we Włocławku
– zakończenie rekolekcji wielkopostnych
7 kwietnia
- Widowisko słowno-muzyczne ,, Jam Alfa i Omega” w Szkole
Podstawowej w Trzęśniewie
10 – 11 kwietnia
Wielkanoc – Grób Pański
4 maja
I Komunia Święta : przystąpiło 40 dzieci
16 maja
Odpust ku czci św. Jana Nepomucena : mszę odpustową odprawił
i wygłosił kazanie ks. prof. Witold Dorsz
25 maja
Wycieczka do Częstochowy : uczestniczyli uczniowie, rodzice,
nauczyciele i ks. proboszcz Władysław Waszak
10 czerwca
Boże Ciało: ołtarze przygotowali mieszkańcy: Dąbrowice Stare, Gozdów,
Straszków, Kościelec, Długa, Berlinek, ul. Turecka
19 lipca
Rozpoczęcie wylewania posadzki w nawie głównej
od 4 października Instalacja elektrycznego ogrzewania podłogi
21-22 grudnia - ,,Jasełka” w Szkole Podstawowej w Kościelcu

2005
styczeń
23 stycznia
9 marca
kwiecień
6 kwietnia
17 kwietnia

-

Widok kościoła po rozbudowie
V Koncert Charytatywny pod hasłem : ,,Wznieś serce nad zło”
Zmarł ks. Grzegorz Pilarczyk
Fugowanie głowic filarów oraz belek
Remont zakrystii (wymiana okna, malowanie, podłoga)
Uroczystości parafialne związane ze śmiercią Jana Pawła II
Wizytacja kanoniczna ks. bp Ordynariusza Wiesława Meringa
Przebieg wizytacji:
Powitanie ks. Biskupa przez parafian i Ks. Proboszcza
Msza św. z homilią ks. bp oraz sprawozdanie ks. proboszcza – godz. 8.30
Msza św. w kaplicy w Trzęśniewie – godz. 10.30
Msza św. z Bierzmowaniem – godz. 12.00
Modlitwa za zmarłych na cmentarzu parafialnym – 14.15

1 maja
26 maja

-

30 czerwca

-

lipiec - sierpień
4 listopada

-

Obiad z duchowieństwem dekanatu – 14.45
Msza św. z udziałem dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej
i zakończenie wizytacji – godz. 16.00
I Komunia Święta : przystąpiło 31 dzieci
Boże Ciało: po raz pierwszy wspólna procesja z parafią Białków.
Rozpoczęcie mszą św. w Białkowie o godz.10, a zakończenie w Kościelcu
ołtarze przygotowali mieszkańcy: Tarnowca i ulicy Osiedlowej
Dekretem Biskupa Włocławskiego wikariuszem parafii Kościelec Kolski
zostaje mianowany ks. Krzysztof Stawicki
Renowacja ławek z Dębów Szlacheckich
Przeprowadzka do nawy głównej (podchórze nieczynne), msza św.
w intencji zmarłych księży, a szczególnie za ks. Grzegorza Pilarczyka

2006
styczeń
5 lutego

-

Koncert chóru męskiego z klasztoru z Koła
VI Koncert Charytatywny pod hasłem:
,,Kochać znaczy przede wszystkim dawać”
20 lutego
- Kradzież blachy miedzianej z pokrycia dachowego
2 kwietnia
Apel w I Rocznicę śmierci Jana Pawła II w Zespole Szkół w Kościelcu
16-17 kwietnia
Wielkanoc
7 maja
I Komunia Święta : przystąpiło 31 dzieci
maj
Zakup systemu monitoringu (koszt około 18 tys. zł)
2 czerwca
Udział w uroczystościach na Lednicy
15 czerwca
- Boże Ciało:
ołtarze przygotowali mieszkańcy Gąsiorowa i Dąbrowic Częściowych
lato
Uzupełnienie skradzionych rynien i połaci dachu
3 września
Dożynki Gminno-Parafialne
listopad-15 grudnia - Renowacja sufitu w prezbiterium
grudzień
Przy prowadzeniu prac remontowych w części romańskiej kościoła,
odkryte zostały kamienne schody prowadzące na dawny chór
(Artur Różański z Poznania)
grudzień
Spektakl Bożonarodzeniowy w Zespole Szkół w Kościelcu

2007
styczeń

-

styczeń
11 lutego

-

luty
6 maja
20 maja
27 maja

-

7 czerwca

-

9 czerwca
czerwiec
30 czerwca

-

wrzesień

-

2 września

-

Szkody spowodowane podczas wichury przez złamane drzewo, które
zniszczyło dach na kościele
Restauracja zabytkowego klęcznika
VII Koncert Charytatywny pod hasłem:
,,A miłości bym nie miał, byłbym niczym”
Restauracja mebli do zakrystii (zabytkowego kredensu)
I Komunia Święta : przystąpiło 47 dzieci
Święcenia diakonalne Michała Krygiera
Odpust św. Jana Nepomucena: mszę odpustową odprawił
ks. kanonik Bronisław Placek (były proboszcz parafii Kościelec)
Boże Ciało: procesja Białków – Kościelec: ołtarze przygotowali mieszkańcy
Trzęśniewa Dużego i Waków
Bierzmowanie dla 87 osób : udzielił ks. bp Stanisław Gębicki
Renowacja żyrandola i tabernakulum w Kościelcu i w Trzęśniewie
Dekretem Biskupa Włocławskiego wikariuszem parafii Kościelec Kolski
zostaje mianowany ks. Bogdan Teodorczyk
Odnowienie pomnika ks. Dominika Małeckiego (około 500,00 zł)
i ufundowanie pomnika ks. Janowi Krupie (około 3.000,00 zł)
Dożynki Gminno-Parafialne w Trzęśniewie

wrzesień - październik - Wymiana instalacji elektrycznej pod chórem
wrzesień - październik - Fugowanie i szpachlowanie podchórza
5 października Nałożenie nowej ramy na odrestaurowany obraz Św. Andrzeja Apostoła
listopad
Zakładanie schodów na chór ( na odpust ku czci św. Andrzeja)
9 grudnia
Ufundowanie nowej ramy przez jedną z rodzin (z parafii) dla odnowionego
obrazu Świętej Rodziny
grudzień
Fundacja ołtarza i wystroju prezbiterium
grudzień
Instalacja granitowego ołtarza w nawie głównej
grudzień
Wstawienie odrestaurowanego witrażu przedstawiającego
postać św. Andrzeja

2008
20 stycznia

-

23 -24 marca
28 marca
kwiecień
kwiecień
29 kwietnia

-

4 maja

-

22 maja

-

25 maja
1 czerwca
8 czerwca
11 czerwca
Waszaka
30 czerwca

-

18 grudnia

-

VIII Koncert Charytatywny pod hasłem ,,Błogosławiony człowiek,
który myśli o biednym, Pan go ocali w dniu nieszczęścia” Ps. 41.1
Wielkanoc
Misterium Męki Pańskiej w Szkole Podstawowej w Trzęśniewie
Pielgrzymka gimnazjalistów do Lichenia
Montaż odrestaurowanej balustrady na chórze
Bierzmowanie : udzielił ks. bp Ordynariusz Wiesław Mering –
przystąpiło 56 osób
I Komunia Święta : przystąpiło 32 dzieci.
W uroczystości uczestniczyli : ks. Jerzy Banak z par. Miłosierdzia Bożego
z Warszawy i ks. Andrzej Jaworski –wikariusz
par. św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli
Boże Ciało : procesja Kościelec – Białków: ołtarze przygotowali mieszkańcy
Dąbrowic Starych i Gozdowa
Odpust ku czci św. Jana Nepomucena
Święcenia kapłańskie ks. Michała Krygiera w katedrze we Włocławku
Msza prymicyjna ks. Michała Krygiera
Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich ks. proboszcza Władysława

-

Dekretem Biskupa Włocławskiego wikariuszem parafii Kościelec Kolski
zostaje mianowany ks. Damian Borucki
Przedstawienie Bożonarodzeniowe ,,U Świętej Rodziny” w Szkole
Podstawowej w Trzęśniewie

2009
8 lutego

-

3 lutego – 15 marca 23 marca
27 – 29 marca
5 kwietnia
7 kwietnia
12 – 13 kwietnia 3 maja
-

IX Koncert Charytatywny pod hasłem:
,,Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”
Dante Alighieri
Zakładanie posadzki w nawie głównej kościoła
Odwiedziny ks. bp Ordynariusza Wiesława Meringa
Rekolekcje wielkopostne przeprowadził ks. bp Senior Bronisław Dębowski
Niedziela Palmowa – konkurs Palm
Renowacja kropielnic (data przywiezienia do kościoła)
Wielkanoc – Grób Pański
Pierwsza Komunia Święta : przystąpiło 29 dzieci

24 maja

-

26 maja
11 czerwca

-

21 czerwca
25 lipca

-

30 sierpnia
6 września

-

13 września

-

27 września
1 października

-

6 października
11 października

-

27 listopada
29 listopada

-

Odpust ku czci św. Jana Nepomucena: mszę odpustową odprawił
i wygłosił kazanie ks. prałat dr Artur Niemira (Kanclerz Kurii Włocławskiej),
w koncelebrze uczestniczył także Bernardyn –
Ojciec Marcjan (Kuba Kozłowski)
Bierzmowanie : udzielił ks. bp Wiesław Mering dla 53 osób
Boże Ciało: Kościelec i Białków - ołtarze wykonali mieszkańcy miejscowości Tarnowiec oraz ulica Osiedlowa i Długa
Pierwszy Piknik Rodzinny: boisko ZSRCKU – godz. 16.00
Pobyt na terenie parafii V Bydgoskiej diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki
na Jasną Górę
Dożynki parafialne
Dożynki Powiatowe
Gościnny występ Scholii Parafialnej z Osięcin
( opiekun ks. Michał Krygier)
Uroczystość imieninowa ks. Damiana Boruckiego
Funkcję Dziekana Dekanatu Kolskiego I objął
ks. proboszcz Władysław Waszak
Przekazanie do renowacji obrazu z ołtarza głównego
Odwiedziny ks. Waldemara Szafrańskiego (wikariusza parafii Kościelec Kolski w latach 1991-1993),
obecnie proboszcza Ośrodka Duszpasterskiego
p.w. Matki Bożej z Gudalupe i św. Jana Diego
Montaż nowych drzwi wejściowych do Kościoła
Odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła:
sumę odpustową odprawił i kazanie
wygłosił ks. Zbigniew Cabański – proboszcz parafii Osięciny

2010
3 stycznia
26 marca
28 marca
31 marca
1 kwietnia
2 kwietnia
4 – 5 kwietnia
12 kwietnia

-

Wizyta kolędowa ks. bp Ordynariusza Wiesława Mering
Droga Krzyżowa z Kościelca do Białkowa
Niedziela Palmowa – Konkurs na najładniejszą Palmę
Montaż drzwi głównych do kościoła
Obrzędy Triduum Paschalnego: Wielki Czwartek
Obrzędy Triduum Paschalnego: Wielki Piątek
Wielkanoc - Grób Pański
Msza św. ku czci ofiar tragedii pod Smoleńskiem: godz.19.000
Zginął Prezydent RP – Lech Kaczyński i Maria Kaczyńska, posłowie,
senatorowie, politycy, urzędnicy państwowi, duchowieństwo, członkowie
rodzin katyńskich, członkowie Biura Ochrony Rządu, załoga samolotu (96 osób)
2 maja
- I Komunia Święta: przystąpiło 30 dzieci
8 – 16 maja
- Misje Święte: przeprowadzili księża Filipini ze Świętej Góry (Gostyń)
8 maja(sobota) - Powitanie Ojców Misjonarzy (godz. 17), msza św. z nauką,
nabożeństwo majowe
9 maja(niedziela) - 8.30 – Msza św. z nauką
10.30 – Msza św. z nauką misyjną w Trzęśniewie
12.00 – Suma z nauką misyjną
16.00 – Msza św. z nauką misyjną
20.30 – Nabożeństwo majowe i Apel Maryjny
10 maja(poniedziałek) - 9.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich
11.00 – Msza św. z nauką dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum
18.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich, nauka stanowa dla żon

i matek
20.30 – Nabożeństwo majowe i Apel Maryjny przy kapliczce
w Gozdowie
11 maja(wtorek)
- 9.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich
11.00 – Msza św. z nauką dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum
18.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich,
nauka stanowa dla mężczyzn i ojców
20.30 - Nabożeństwo majowe i Apel Maryjny przy krzyżu
w Dąbrowicach Częściowych
12 maja(środa)
DZIEŃ CHORYCH
8.30 – Spowiedź dla chorych i starszych
9.00 – Msza św. z nauką dla chorych, nabożeństwo z udzieleniem
Sakramentu Namaszczenia
11.00 – Nauka misyjna dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
14.00 – Odwiedziny chorych przez Misjonarzy w domach
18.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich, nabożeństwo przebłagalne
przed spowiedzią, nauka stanowa dla młodzieży
20.30 – Nabożeństwo majowe i Apel Maryjny przy kapliczce
w Straszkowie I
13 maja(czwartek) DZIEŃ SPOWIEDZI MISYJNEJ
8.30 – Spowiedź
9.30 – Msza św. z odnowieniem ślubów małżeńskich
11.00 – Nauka misyjna dla młodzieży szkół średnich
17.00 – Spowiedź dla wszystkich
18.00 – Msza św. z odnowieniem ślubów małżeńskich
20.30 – Nabożeństwo majowe i Apel Maryjny przy
krzyżu w Wakach
14 maja(piątek)
9.00 – Msza św. z nauką o Najświętszym Sercu Pana Jezusa
18.00 – Msza św. z nauką o Krzyżu, poświęcenie Krzyża Misyjnego
20.30 – Nabożeństwo majowe i Apel Maryjny przy krzyżu
w Dąbrowicach Starych
15 maja(sobota)
9.00 – Msza św. na cmentarzu i nabożeństwo za zmarłych
11.30 – Msza św. z błogosławieństwem dzieci i matek oczekujących
potomstwa
18.00 – Msza św. na powitanie obrazu MBCz i procesja Maryjna
16 maja(niedziela)
WIZYTACJA KANONICZNA
8.30 – Powitanie ks. Biskupa Stanisława Gębickiego,
msza św. z nauką misyjną
10.30 - Msza św. z udziałem ks. Biskupa w Trzęśniewie
12.00 – Msza św. z Sakramentem Bierzmowania
16.00 – Msza św. na zakończenie Misji Świętych oraz Wizytacji
Kanonicznej, poświęcenie obrazu MBCz. przez
ks. Biskupa Stanisława Gębickiego
30 maja
- II Piknik Rodzinny
3 czerwca
- Boże Ciało – Kościelec – Białków Kościelny: ołtarze wykonali
mieszkańcy Mariampola i Straszkowa
6 czerwca
- Msza św. w intencji Ochotniczych Straży Pożarnych
25 lipca
- VI Bydgoska Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
26 listopada
- Montaż Cyfrowego Rzutnika Tekstów 20
28 listopada
- Odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła: sumę odpustową odprawił
i kazanie wygłosił były wikariusz parafii Kościelec
ks. Krzysztof Stawicki
24 grudnia
- Boże Narodzenie: Pasterka, godz. 24.00

2011
23 stycznia
30 stycznia
6 lutego

2-3 kwietnia

14 kwietnia

14-16 kwietnia
17 kwietnia
22 kwietnia
23 kwietnia
24 kwietnia
25 kwietnia
1 maja
3 maja
22 maja

23 maja
4 czerwca
22 czerwca
23 czerwca
23 czerwca
26 czerwca
26 czerwca
1 lipca
25 lipca
8 sierpnia
28 sierpnia
11 września

22 – 24 września

22 września

23 września

- Koncert kolęd Młodzieżowo – Dziecięcego Chóru z Brudzewa:
suma godz. 12.00
- ,,Jasełka” w wykonaniu dzieci z Dobrowa: msza św. godz.12
- Msza dziękczynna za beatyfikację Jana Pawła II: godz.12
Występ starszej Scholi kościelnej (członkowie: Marlena Kucharska,
Marlena Krzemieniewska, Bożena, Beata i Justyna Kwiecińskie,
Agnieszka i Maciej Spławscy)
- Uroczystości związane z pielgrzymowaniem Kopii Krzyża Papieskiego
Światowych Dni Młodzieży:
Droga Krzyżowa Białków – Kościelec, Nabożeństwo adoracyjne,
uroczyste pożegnanie Krzyża
- Przedstawienie WIELKOPOSTNE młodzieży Zespołu Szkół
Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego na rozpoczęcie
rekolekcji wielkopostnych
- Rekolekcje Wielkopostne
- Niedziela Palmowa – konkurs na najładniejszą Palmę
- Obrzędy Wielkiego Czwartku
- Obrzędy Wielkiego Piątku
- Obrzędy Wielkiej Soboty – Wigilii Paschalnej
- Obrzędy Wielkanocne – Rezurekcja
- I Komunia św., godz. 10.00: przystąpiło 41 dzieci
- Msza św. w intencji zmarłych strażaków
- Odpust ku czci św. Jana Nepomucena
Suma odpustowa: godz. 12.00 – odprawiał ks. kan. Piotr Sierzchała
Ślubowanie 13 nowych ministrantów.
- Rozpoczęcie pracy przy zakładaniu posadzki pod chórem
- Wyjazd młodzieży z ks. wikariuszem Damianem Boruckim na Lednicę
- Zakończenie pracy przy zakładaniu posadzki
- Boże Ciało: procesja z Białkowa do Kościelca - ołtarze przygotowali
mieszkańcy Waków……
- Msza prymicyjna ks. Krzysztofa Kuranta
- Uroczyste pożegnanie ks. Damiana Boruckiego, który dekretem
ks. biskupa został wikariuszem w Ciechocinku
- Uroczystość imieninowa ks. proboszcza Władysława Waszaka
- Dekretem ks. biskupa wikariuszem parafii Kościelec został
ks. noeoprezbiter Julian Głowacki
- VI Bydgoska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
(nabożeństwo pokutne i obiad przy Internacie ZSRCKU)
- Rozpoczęcie malowania kościoła
- Dożynki Parafialne i Gminne: Msza św. godz. 12,
część oficjalna Dąbrowice godz. 14.
- Msza św. w 13-tą rocz. śmierci ks. Stanisława Kuranta oraz koncert
w dowód wdzięczności żyjącym, budowniczym i fundatorom kościoła.
Wykonawcy: śpiew- Magdalena Grzechnik,
akompaniament: Łukasz Łodygowski (par. Osięciny)
- Renowacja Misji Świętych: przeprowadził ks. Leszek Woźnica ze
Zgromadzenia Księży Filipinów ze Świętej Góry z Gostynia
(czwartek – sobota)
- 9.00: Msza św. z nauką dla wszystkich
12.00: Msza św. z nauką dla uczniów Gimnazjum i szkół
podstawowych
18.00: Msza św. z nauką dla młodzieży szkół średnich
- 9.00: Msza św. dla chorych i sakrament Namaszczenia

24 września

25 września

16 października

11 listopada

27 listopada
4 grudnia
24 grudnia

i odwiedziny chorych w domach.
- 18: Msza św. z nauką dla wszystkich oraz nauka dla kandydatów do
sakramentu Bierzmowania
- 9.30: Spowiedź i Msza św. z nauką dla wszystkich
11.30: Spowiedź i Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży
16.30: Spowiedź i Msza św. z nauką w Trzęśniewie
18.00: Spowiedź i Msza św. z nauką dla wszystkich
Odnowienie przyrzeczeń misyjnych pod Krzyżem
Zamknięcie i zaplombowanie kościoła
- godz. 12,00: Konsekracja kościoła - Obrzędy dedykacji Świątyni
i Ołtarza p.w. św. Andrzeja Apostoła.
Uroczystości przewodniczył ks. Biskup Wiesław Alojzy Mering.
Nominacja ks. proboszcza Władysława Waszaka na Kanonika
Gremialnego Świetnej Kapituły Uniejowskiej
- Msza dziękczynna okazji 33 rocznicy wyboru Jana Pawła II
odprawiona przez ceremoniarza papieskiego
ks. Piotra Zygmunta: pasjonisty
- godz. 12.00: Msza św. dziękczynna z okazji odzyskania niepodległości
prze Polskę – przewodniczył ks. dziekan proboszcz Władysław Waszak.
W koncelebrze uczestniczył ks. Michał Krygier.
- Odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła: sumę odpustową odprawił
i kazanie ks. prałat Stanisław Janik z Uniejowa
- Wizyta św. Mikołaja na mszy św. o godz. 12.00. W roli Mikołaja
ks. Michał Krygier
- Pasterka: godz. 24.00 – odprawił ks. proboszcz Władysław Waszak
i ks. Michał Krygier, który wygłosił homilię
Trzęśniew: godz. 22.00 – odprawił ks. prefekt Julian Głowacki

2012
6 stycznia
8 stycznia
11 lutego
12 lutego
26 lutego
23 marca
29 – 31 marca
29 marca
30 marca
31 marca
1 kwietnia

- Koncert kolęd wykonaniu Szkoły Muzycznej Casio z Koła oraz uczniów
z Zespołu Szkół z Kościelca. Całość przygotował Dariusz Bagiński
- Jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie
przed mszą św. o godz. 10.30
- Dekanalny Dzień Skupienia Ministrantów
- Zebranie Rady Parafialnej (godz. 17.00-,,Zajazd pod Dyliżansem”
- Suma: godz.12.00 – uroczystość imieninowa ks. Juliana Głowackiego
- Wyjazd ks. Juliana Głowackiego z Pielgrzymką maturzystów ZSRCKU
w Kościelcu na Jasną Górę do Częstochowy
- Rekolekcje Wielkopostne
- Rozpoczęcie Rekolekcji
- Uroczysta Droga Krzyżowa z Białkowa do Kościelca
- Dzień Spowiedzi św.
- Niedziela palmowa: godz. 12.00 – uroczysta suma i konkurs dla dzieci
,,Najładniejsza Palma”

Obrzędy Wielkiego Tygodnia:
5 kwietnia
- godz. 8.00 – wyjazd ministrantów i scholi parafialnej do Katedry
do Włocławka
- godz. 18.00 – obrzędy Wielkiego Czwartku
6 kwietnia
- godz. 18.00 – obrzędy Wielkiego Piątku
7 kwietnia
- od godz. 8 – 13.00: święcenie pokarmów
- godz. 18.00 – obrzędy Wielkiej Soboty
8 kwietnia
- godz. 6.00 – Rezurekcja
29 kwietnia
- Nieoficjalna wizyta Arcybiskupów Archidiecezji Częstochowskiej:
ks. Abp Wacława Depo i ks. Abp Seniora Stanisława Nowaka

6 maja

21 maja

26 maja

2 czerwca
3 czerwca
7 czerwca

14 czerwca
17 czerwca
24 czerwca

1 lipca
5 lipca

25 lipca

7 – 11 sierpnia
26 sierpnia

2 września
2 września

- I Komunia Święta: godz. 10.00, przystąpiło 41 dzieci.
Mszę św. odprawił ks. proboszcz Władysław Waszak,
uczestniczył w niej także diakon Rafał Jańczak
- Koncert z okazji Jubileuszu 40-lecia święceń kapłańskich
ks. Bp Ordynariusza Diecezji Włocławskiej Wiesława Alojzego Meringa: godz. 15.30.
Wykonawcy: śpiew- Magdalena Grzechnik,
akompaniament: Łukasz Łodygowski ,
- Msza św. odpustowa ku czci św. Jana Nepomucena – godz. 16.00.
Sumę odprawił i homilię wygłosił ks. Bp Ordynariusz oraz udzielił
młodzieży Sakramentu Bierzmowania
- Uroczysta Msza św. w intencji strażaków Gminy Kościelec z okazji
otrzymania Sztandaru przez OSP w Trzęśniewie.
Mszy św. przewodniczył ks. dziekan Władysław Waszak– proboszcz
parafii Kościelec. Kazanie wygłosił duszpasterz Strażaków
ks. Szczepankiewicz – proboszcz parafii Dęby Szlacheckie.
W koncelebrze uczestniczył ks. Stanisław Cyl –
proboszcz parafii Białków.
- Wyjazd ks. Juliana Głowackiego z młodzieżą (45 osób) na Lednicę
- Rocznicowa Komunia św., mszę św. odprawił i kazanie wygłosił
ks. Julian Głowacki
- Uroczystość Bożego Ciała: procesja z Kościelca do Białkowa.
Rozpoczęcie mszą św. o godz. 10.00 w Kościelcu, którą odprawił
ks. Stanisław Cyl, a kazanie wygłosił ks. Julian Głowacki, następnie
procesja do Białkowa, po niej msza św. w kościele w Białkowie.
Odprawił ją ks. Julian i wygłosił kazanie. Ołtarze przygotowali:
mieszkańcy parafii Kościelec - Dąbrowice Stare i Gozdów
mieszkańcy parafii Białków –
godz. 18.00 – wyjazd 55 osób na koncert ,,Uwielbienie”,
który zgromadził słuchaczy wieczorem w Parku im. H. Sienkiewicza
we Włocławku o godz. 20.00
- Zakończenie oktawy Bożego Ciała
- Msza św. Prymicyjna ks. Rafała Jańczaka
- Msza św. dziękczynna z okazji zakończenia roku szkolnego 2011/2012
- Pożegnanie ks. Juliana Głowackiego – skierowany na studia z bioetyki
do Lublina na KUL
Podziękowania dla ks. Michała Krygiera – nominacja na kapelana
ks. Bp Wiesława Alojzego Meringa
Imieniny proboszcza ks. kanonika Władysława Waszaka
- Pracę w parafii rozpoczął neoprezbiter ks. Łukasz Matuszak
- Odwiedziny Abp Jaume Pujol z Tarragony Prymasa Katalonii, który
przebywał w Polsce jako gość Bp. Wiesława Alojzego Meringa, by
podziękować za pracę dwóch księży diecezji włocławskiej
w archidiecezji Tarragona
- VIII Bydgoska Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę:
spotkanie modlitewne w kościele parafialnym w Kościelcu oraz
odpoczynek i posiłek na terenie ZSRCKU, przygotowany przez
pracowników Internatu.
- Malowanie kaplicy na cmentarzu parafialnym oraz odnowienie
wyposażenia kaplicy, zwłaszcza krzeseł.
- Dożynki Parafialno-Gminne: suma godz. 12.00. Oprawił ją ks. kanonik
Władysław Waszak – proboszcz parafii Kościelec. Pozostała część
uroczystości odbywała się w Dąbrowicach Częściowych. Starostami
dożynek byli: Zofia Gronowalska i Hieronim Bałdyka.
- Uroczysta msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 –
godz. 12.00
- Dożynki Powiatowe w Kole:

uczestniczył ks. proboszcz Władysław Waszak i ze swoim wieńcem
mieszkańcy Dąbrowic Częściowych
9 września
- Msza św. godz.12.00 – święcenie tornistrów uczniom klas pierwszych
12 września
- Msza św. na cmentarzu parafialnym w 14-tą rocznicę śmierci
ks. kanonika Stanisława Kuranta – proboszcza parafii Kościelec Kolski
w latach 1982 – 1998 oraz wszystkich zmarłych spoczywających
15 września
- Pielgrzymka Parafian do Częstochowy na Jasną Górę. Wyjechało 110
osób. Pielgrzymi dziękowali za dar dedykacji świątyni parafialnej.
Wyjazd był o 6.00 rano, a powrót o 21.00 wieczorem. W ramach
pielgrzymki nawiedzili kolegiatę w Wieluniu, gdzie zawierzyli siebie
i swoich najbliższych Matce Bożej Pocieszenia, patronce tej świątyni.
Z pielgrzymami wyjechał proboszcz ks. kanonik Władysław Waszak
oraz wikariusz ks. Łukasz Matuszak
8 -12 października - Przygotowanie oświetlenia zewnętrznego kościoła – instalacja lamp
i reflektorów
13 października
- Modlitewne czuwanie w przeddzień otwarcia Roku Wiary
w Parafii Kościelec
14 października
- godz. 12.00 - Msza św. której przewodniczył biskup ordynariusz
włocławski Wiesław Alojzy Mering w rocznicę Konsekracji Kościoła
oraz na rozpoczęcie Roku Wiary w parafii kościeleckiej.
Celebrowali ją również: kanclerz Kurii Włocławskiej
ks. prałat Artur Niemira, wikariusz biskupi na rejon koniński
ks. prałat Wojciech Kochański, prepozyt kapituły uniejowskiej
ks. prałat Stanisław Janik, księża: Krzysztof Stawicki – notariusz Kurii
Diecezjalnej (były wikariusz parafii Kościelec) i Julian Głowacki –
student KUL (były wikariusz parafii Kościelec)
11 listopada
- godz. 12.00 – Msza św. celebrowana przez proboszcza parafii Kościelec
ks. kanonika Władysława Waszaka w 94. rocznicę Odzyskania
Niepodległości. W uroczystości uczestniczyły władze samorządowe,
delegacje szkół, poczty sztandarowe z terenu gminy, orkiestra
i mieszkańcy. Po eucharystii złożono kwiaty i zapalono znicze na
pomnikach poległych harcerzy, a potem udano się do Tur na mogiłę
zamordowanych osób przez Hitlerowców w 1940 r.
2 grudnia
- Odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła: sumę odpustową odprawił
ks. Michał Krygier – kapelan ks. Biskupa Ordynariusza
Wiesława Alojzego Meringa
9 grudnia
- godz. 12.00 - odwiedziny św. Mikołaja w kościele – w roli Mikołaja
ks. Łukasz Matuszak
14-16 grudnia
- Rekolekcje Adwentowe: przeprowadził ks. Julian Głowacki – student
KUL Lublin (były wikariusz parafii Kościelec)
24-26 grudnia
- uroczystości Świąt Bożego Narodzenia:
Trzęśniew – Pasterka – godz. 22.00
Kościół parafialny – godz. 24.00
31 grudnia
- Nabożeństwo dziękczynno-błagalne na zakończenie roku 2012-godz.16.
18 – 28 lutego
- Pielgrzymka do Ziemi Świętej ks. Bp Wiesława Meringa z duchownymi
diecezji. Wśród 23 księży był ks. Proboszcz Władysław Waszak

