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  Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, 
za wiarę i za nieśmiertelność 
 

Ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI i rozpoczęty 11. października 2012r. 
Rok Wiary wiąże się z pięćdziesiątą rocznicą otwarcia Soboru Watykańskiego II oraz 

dwudziestą rocznicą opublikowania przez błogosławionego Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego. 
Dlatego obok Pisma Świętego – te dwa dokumenty będą towarzyszyły działaniom podejmowanym w parafii, a 
ich poznawanie pomocne będzie w pogłębianiu naszej wiary. Wniesione w uroczystej procesji wejścia, złożone 
zostały w obu kościołach parafii, na widocznym miejscu. Pozostaną tam przez cały czas trwania Roku Wiary, 
jako jego wymowny znak.            
 Podstawowe treści wiary zawiera Katechizm Kościoła Katolickiego.  Lektura Katechizmu Kościoła ma 
pomóc nam odnowić, przypomnieć sobie całą treść wiary.  Trudno mówić o wierze, jeśli nie wie się, w co 
wierzymy. Odnowa wiary potrzebuje zatem zgłębienia tego, w co wierzy Kościół. Ale to nie wystarczy. Wiara 
jest przede wszystkim osobowym spotkaniem z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, którzy chcą 
zamieszkiwać w sercu człowieka. Wiara oznacza zaangażowanie i publiczne świadectwo. Chrześcijanin nigdy 
nie może myśleć, że wiara jest sprawą prywatną. Wiara wymaga odpowiedzialności także w wymiarze 
społecznym.  
 Rok Wiary – to czas łaski. Jest on dla nas – wierzących szansą na odnowienie relacji z Panem Bogiem. 
Jako cel główny Rok Wiary stawia przed nami refleksję nad życiem duchowym, nawrócenie się do Jezusa 
Chrystusa i odkrycie takiej wiary, która uczyni nas wiarygodnymi i radosnymi świadkami Zmartwychwstałego 
Chrystusa w każdym dniu życia codziennego. Wiara jest darem, który trzeba na nowo odkryć, pielęgnować i 
dawać o nim świadectwo. Każdy powinien  doświadczyć z radością, jak pięknie jest być chrześcijaninem.                            
 Uwypuklone przez Papieża zostały trzy wymiary wiary:                                      
  - intelektualne przylgnięcie do prawd podawanych przez Kościół do wierzenia,                                      
 - praktyczne życie zgodne z przykazaniami,                                                                  
 - osobista, intymna relacja z Jezusem Chrystusem,                                                                              
winny nam uświadomić, że chociaż  ważne jest, w co wierzymy, to jeszcze ważniejsze jest to  komu wierzymy. 
 Wierzyć - to znaczy nawiązać głęboko osobistą więź z naszym Stwórcą. Wiara jest przede wszystkim 
relacją z Osobą, w zaufaniu do której buduje się własne życie.                                                                                
 Mając za patronkę parafii Maryję – Królową Polski - w czasie tego Roku mamy zwracać się ze 
szczególną pobożnością do Tej,  która w pewien sposób łączy w sobie i odzwierciedla najważniejsze treści 
wiary. Starajmy się  uznać na nowo szczególną rolę Maryi w tajemnicy zbawienia, kochać Ją miłością 
synowską i naśladować Jej wiarę i cnoty. Pomogą nam w tym  nabożeństwa i pielgrzymki do Sanktuariów 
Maryjnych.                                                                   
 Podobnie jak w całej Diecezji  hasłem Roku Wiary w naszej parafii są słowa, które pochodzą ze 
starożytnego tekstu pierwotnego Kościoła: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność. Niech to 
hasło, które wita nas w bramach prowadzących do naszych świątyń,  będzie naszym wyznaniem wiary wobec 
świata, niech nam przypomina, że mamy być solą ziemi i światłem dla innych. Mamy być tymi, którzy dzięki 
Chrystusowi, w Kościele, poznali, że Bóg jest naszym Ojcem, że jesteśmy kochani, że nie jesteśmy dziełem 
przypadku. Bóg jest Ojcem Wszechmogącym – i to jest pierwsza prawda naszego Credo.                                                           
 Logo Roku Wiary przedstawia łódź, obraz Kościoła. Masztem jest krzyż, który podtrzymuje żagle, 
składające się wspólnie na monogram Chrystusa (IHS). Na tle żagli przedstawione jest słońce, w które wpisany 
jest monogram – jest to odniesienie do Hostii w Eucharystii.  
 W inicjatywy i działania podejmowane w związku z przeżywaniem Roku Wiary włączą się i zaangażują 
parafialne wspólnoty modlitewne i grupy duszpasterskie. Członkowie tych wspólnot powinni przede wszystkim 
przez świadectwo osobistej wiary pokazywać innym  drogę wiary prowadzącą do Chrystusa i Kościoła. 
         Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny, od której uczymy się wiary – prośmy Chrystusa: „Panie, 
przymnóż nam wiary!” 



 
 
KALENDARIUM PARAFIALNE  
 
Wydarzenia i nabożeństwa stałe:  

- I czwartek miesiąca - Msza św. w intencji rodzin parafii i w obronie życia poczętego. Nabożeństwo 
do Świętej Rodziny i zmiana tajemnic dla Członków Żywego Różańca.              
  -  I Piątek miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu:       
  *) w czasie spowiedzi dzieci prowadzi ERM,        
  *) w czasie spowiedzi młodzieży i dorosłych prowadzą Członkowie Grupy Modlitwy św. Ojca 
Pio.                
 - Sobota po I Piątku miesiąca - odwiedziny duszpasterskie chorych.      
 - I niedziela miesiąca -  Adoracja Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy Św.    
 - I niedziela miesiąca - ukazanie się nowego numeru gazetki parafialnej – Salve Regina.  
 - W poniedziałki w kościele parafialnym Nowenna do św. Józefa.     
 - W  środy, w kościele parafialnym  -  Nowenna  do Matki Boskiej Miłosierdzia (podziękowania i 
prośby do Matki Boskiej Miłosierdzia można składać do skrzynki umieszczonej przy wejściu do kościoła w 
Nowej Wsi).              
 - W piątki  - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego (w obu kościołach).     
 - 23. dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem miesięcy, w których 23. przypadnie w sobotę lub w niedzielę 
- wtedy w poniedziałek 24. lub 25. dzień miesiąca) - w Nowej Wsi spotkanie Grupy Modlitwy św. Ojca Pio: 
adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza św., uczczenie relikwii św. Ojca Pio, spotkanie w salce. Zapraszamy 
do grupy kolejne chętne osoby.            
 - Systematyczne spotkania formacyjno-modlitewne działających na terenie parafii grup 
duszpasterskich (Rada Duszpasterska, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, ERM, Wspólnota Oazowa, 
Apostolat Margaretka, Caritas Parafialny, ministranci) - z wykorzystaniem analizy KKK i dokumentów soboru 
Watykańskiego II.             
 - W Wielkim Poście:            
  - w piątki Droga Krzyżowa (w obu kościołach),        
  - w niedziele Gorzkie Żale (w Koźmińcu po Mszy św. o g. 9,3o, w Nowej Wsi o g. 15,oo – po 
nich dodatkowa Msza św.).             
 - Katecheza przedmałżeńska (w Wielkim Poście we wszystkie soboty i niedziele) dla roczników 1988 
i starszych; dla młodszych kontynuacja trzyletniej katechezy parafialnej dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych.              
 - W ostatnią sobotę miesiąca - katecheza dla rodziców i chrzestnych, którzy zamierzają w następnym 
miesiącu ochrzcić swoje dziecko.            
 - Udział młodzieży w rekolekcjach zamkniętych w czasie ferii zimowych i wakacji.    
 - Prowadzenie przez parafialny zespół Caritas, punktu pomocy potrzebującym (przyjmowanie i 
wydawanie odzieży, pośredniczenie w przekazywaniu mebli, urządzeń AGD itp.), po każdej trzeciej niedzieli 
miesiąca.               
 - Różaniec przed każdą niedzielną Mszą św.         
 - Dyżury stałe Poradni Duszpasterstwa Rodzinnego – RAZEM      
 - Biblioteka parafialna czynna w każdą sobotę po wieczornej Mszy św. i w niedzielę po sumie. 
 - Okazja do spowiedzi w Nowej Wsi w dni powszednie przed każdą Mszą św., w Koźmińcu w piątki. 
 - Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do piątku po Mszy św. w Nowej Wsi.   
 - Dniem wolnym ks. Proboszcza będzie wtorek.  

Ponadto:  
 
PAŹDZIERNIK               
  

11. października udział przedstawicieli parafii w uroczystej  inauguracji Roku Wiary w kaliskiej  
Katedrze  pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Kaliskiej Księdza Biskupa Edwarda Janiaka. 
 14. października – Uroczysta inauguracja Roku Wiary w parafii.      



 14. października – Dzień Papieski – Jan Paweł II – Papież Rodziny - Różaniec z bł. Janem Pawłem II 
w intencji Rodzin naszej parafii.  

14. października – udział przedstawicieli naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej                               
w czuwaniu modlitewnym w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Tursku.       
 22. października - wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II. 
 
LISTOPAD   

Udział młodzieży z parafii w konkursie ogłoszonym przez Pro Familia Diecezji Kaliskiej. 
 Ogłoszenie przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i Radę Duszpasterską konkursu dekanalnego o 
tematyce prorodzinnej: „W mojej rodzinie uczę się wiary”.       
 25. listopada - Uroczystość Chrystusa Króla - święto patronalne ERM i Akcji Katolickiej - udział w 
obchodach diecezjalnych. 

GRUDZIEŃ  

1. grudnia - Diecezjalny Dzień Świętości Życia - udział parafian w obchodach w bazylice św. Józefa w 
Kaliszu.              
 2. grudnia - Pierwsza niedziela Adwentu. Początek Nowego Roku Kościelnego.   
 8. grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - poświęcenie medalików dla dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św. oraz spotkanie z ich Rodzicami.      
 12. – 16. grudnia – renowacja Misji św. (prowadzą oo. Redemptoryści: o. Ryszard Niziołek i o. 
Andrzej Zając).             
 16. – 24. grudnia - w kościele parafialnym nowenna do Dzieciątka Jezus.     
 Z racji przypadającego Święta Młodzianków, okolicznościowe indywidualne błogosławieństwo dzieci, 
połączone ze wspólnym kolędowaniem przy żłóbku.       
 31. grudnia - Msza św. i nabożeństwo dziękczynne za łaski Roku.  
 

STYCZEŃ  

1. stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - Światowy Dzień Pokoju.    
 6. stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego - rozstrzygnięcie - zorganizowanego przez Parafialny 
Oddział Akcji Katolickiej - dekanalnego konkursu dla dzieci i młodzieży - Spotkanie laureatów, wręczenie 
nagród.              
 Kolędnicy Misyjni.            
 18. – 25.  stycznia - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

LUTY   

2. lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego - poświęcenie książeczek do nabożeństwa dzieciom 
przygotowującym się do I Komunii św. oraz spotkanie z ich rodzicami.      
 11. lutego - Światowy Dzień Chorego.         
 13. lutego - Środa Popielcowa, rozpoczęcie Wielkiego Postu.  

MARZEC  

3. marca -  Rekolekcje wielkopostne, które wygłosi redemptorysta - o. Zbigniew Bruzi. W niedzielny 
wieczór Droga Krzyżowa ulicami Nowej Wsi (zabieramy ze sobą znicze, które na zakończenie złożymy na 
grobach bliskich).             
 6. marca - Uroczysta Msza św. dla chorych i starszych połączona z udzieleniem sakramentu, spotkanie 
chorych i starszych w sali wiejskiej, zorganizowane przez członków parafialnej grupy Caritas.   
 19. marca - Uroczystość św. Józefa - pielgrzymka przedstawicieli parafii do Sanktuarium w Kaliszu.
 24. marca - Niedziela Palmowa - udział młodzieży z parafii w Ogólnodiecezjalnej Pielgrzymce 
Młodzieży na Górę Krzyża Jubileuszowego.        
 28. marca - Wielki Czwartek - modlitwa w intencji Kapłanów oraz dziękczynienie za 21. rocznicę 



ustanowienia diecezji. Udział przedstawicieli parafii w obchodach w kaliskiej katedrze.    
 31. marca - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.  

 

KWIECIE Ń  

2. kwietnia - uczczenie 8. rocznicy przejścia Jana Pawła II do Domu Ojca.    
 7. kwietnia - Święto Miłosierdzia Bożego.        
 8. kwietnia - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Również podjęcie - po raz siódmy w parafii - 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.          
 7. -14. kwietnia  - Tydzień  Miłosierdzia Bożego.       
 19. kwietnia - Dzień Papieski Benedykta XVI.       
 28. kwietnia - I Komunia Święta w Nowej Wsi.       
 30. kwietnia – 2 maja - Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu w Roku Wiary.   
 Udział członków ERM w Ogólnopolskich Dniach Wspólnoty Eucharystycznego Ruchu Młodych  

 
MAJ   

Oprócz tradycyjnych nabożeństw majowych w kościele - nabożeństwa przy krzyżach i kapliczkach - 
przynajmniej raz przy każdym krzyżu i kapliczce w parafii z udziałem księdza Proboszcza.   
 1. maja - rocznica beatyfikacji Jana Pawła II.       
 3. maja - Uroczystości odpustowe w kościele parafialnym w Nowej Wsi. W wigilię odpustu wieczorem 
Msza św. na cmentarzu za wszystkich Zmarłych spoczywających na cmentarzu parafialnym.    
 5. maja - I Komunia Święta w Koźmińcu.         
 Pielgrzymka dziękczynna Dzieci Pierwszokomunijnych i ich rodziców.     
 11. maja - udział przedstawicieli parafii w 44. Sympozjum Józefologicznym w Kaliszu  
 30. maja - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - procesje eucharystyczne do 4. ołtarzy w 
Nowej Wsi i Koźmińcu.            
 31. maja - Diecezjalna Pielgrzymka Eucharystycznego Ruchu Młodych. 

CZERWIEC   

1. czerwca - wyjazd młodzieży z parafii na Ogólnopolskie Spotkanie Młodych LEDNICA 2013. 
 2. czerwca  - Spotkanie modlitewne i integracyjne ministrantów, grup dziecięcych i młodzieżowych z 
okazji Dnia Dziecka.             
 4. czerwca - 15. rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Kaliszu.    
 8. czerwca - Adoracja Wieczysta w Nowej Wsi.         
 28. czerwca - Zakończenie roku szkolnego.        
 Pielgrzymka na Jasną Górę. 

LIPIEC   

5. lipca - tradycyjna pielgrzymka do Lutyni.       
 Pielgrzymka do Lichenia.  

SIERPIEŃ  

16. sierpnia – 2. rocznica Peregrynacji Matki Bożej w Kopii Obrazu Jasnogórskiego w Nowej Wsi. 
 17. sierpnia – 2. rocznica Peregrynacji Matki Bożej w Kopii Obrazu Jasnogórskiego w Koźmińcu. 
 18. sierpnia - Nowa Wieś - dziękczynienie za plony.      
 26. – 29. sierpnia - Pielgrzymka parafialna.        
 Udział delegacji z parafii w diecezjalnych dożynkach.  

WRZESIEŃ  



2. września - Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego.    
 8. września udział w Diecezjalnej Pielgrzymce do Matki Bożej na Pólku.    
 11. września - III rocznica rozpoczęcia Peregrynacji Jasnogórskiej Matki i Królowej w znaku kopii 
Częstochowskiego Obrazu w Diecezji Kaliskiej.         
 15. września - uroczystości odpustowe w kościele filialnym w Koźmińcu - ku czci Podwyższenia 
Krzyża Świętego.             
 15. września - udział przedstawicieli parafialnych grup duszpasterskich w Pielgrzymce Diecezjalnej na 
Górę Krzyża Jubileuszowego pod Ostrzeszowem.         
 18. września - Msza św. i spotkanie dzieci i młodzieży z okazji dnia ich patrona - św. Stanisława 
Kostki.  

PAŹDZIERNIK   

Udział Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w modlitewnym czuwaniu w Tursku.   
 Udział Grupy Modlitwy Ojca Pio z naszej parafii w diecezjalnym spotkaniu grup w Wołczynie. 
 16. października - uczczenie pamięci Jana Pawła II.       
 22. października - wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II 

LISTOPAD   

Udział młodzieży z parafii w konkursie ogłoszonym przez Pro Familia Diecezji Kaliskiej. 
 Ogłoszenie przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i Radę Duszpasterską konkursu dekanalnego o 
tematyce prorodzinnej.            
 24. listopada - Uroczystość Chrystusa Króla - Zakończenie Roku Wiary. Udział w kaliskiej Katedrze 
we Mszy Świętej  pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji J. E. Księdza Biskupa Edwarda Janiaka. Święto 
patronalne ERM i Akcji Katolickiej. 

 

BOGU NA WIĘKSZĄ CHWAŁ Ę I NA POŻYTEK WIERNYM  


