
PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI  
                        NA ROK 2013/2014. 

  
 
                 W pierwszą niedzielę Adwentu rozpocznie się  w naszej parafii - podobnie jak w 
całym Kościele - realizacja nowego, czteroletniego programu duszpasterskiego: „Przez 
Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Kolejne etapy 
realizacji programu:                                                                                                               - 
2013/2014 - „Wierzę w Syna Bożego". Celem jest ożywienie wiary w Jezusa Chrystusa, 
której On od nas oczekuje, natomiast symbolem jest świeca i światło.                                                                                                                  
- 2014/2015 -  tematem będzie nawrócenie, a hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w 
Ewangelię", symbolem natomiast krzyż.  
- 2015/2016 - "Nowe życie w Chrystusie",  z tematem przewodnim – chrzest - jako nowe 
życie. Symbolem będzie woda i biała szata. 
- 2016/2017 -  tematem będzie świadectwo, hasłem "Idźcie i głoście", a symbolem olej, 
namaszczenie.                                                                                                                                         
 Nadrzędnym celem nowego programu jest przygotowanie wiernych na 1050. rocznicę 
chrztu Polski, która wypada w 2016 r.                                                                                                                                       
 Nowy program duszpasterski realizowany będzie na czterech podstawowych 
płaszczyznach:  
- ewangelizacyjnej - realizowanej poprzez pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem,  
- inicjacyjnej, której celem jest uświadomienia sobie znaczenia i podjęcia łaski sakramentu,  
- formacyjnej, poprzez kształtowanie postaw duchowych i moralnych  
- oraz społecznej – realizowanej drogą pełniejszego podjęcia odpowiedzialności za 
kształtowanie w duchu wiary swego życia: rodzinnego, społecznego i zawodowego. 
 Podstawowym celem programu jest  przyjęcie i ożywienie osobistej wiary w Syna 
Bożego, która owocuje zaangażowaniem w życie wspólnoty parafialnej i świadectwem życia 
chrześcijańskiego.           
 Na rozpoczynający się rok, którego hasło brzmi: „Wierzę w Syna Bożego”, 
przewiduje się następujące priorytety:                                                                                                  
 - Słowo Boże – propagowanie Biblii jako Słowa Bożego, ukazywanie jej ważności w 
życiu chrześcijańskim oraz pogłębianie duchowości biblijnej. W ramach tego bloku 
podejmowane będą działania mające na celu promocję Biblii i popularyzację jej znajomości – 
w cyklach homilii, na katechezie – zarówno szkolnej, jak i parafialnej, w serii artykułów w 
gazetce parafialnej, w pracy grup duszpasterskich. Ważnym momentem tego roku będą 
obchody Niedzieli Biblijnej. Propagowane też będzie Dzieło Biblijne.                                                                                                                            
 - Ewangelizację, a w jej ramach troska o jak najliczniejszy udział parafian w 
rekolekcjach oraz podjęcie różnorodnych działań rozwijających i rozbudowujących o nowych 
członków istniejące w parafii wspólnoty: Rada Duszpasterska, Grupa Modlitwy św. o. Pio, 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, ERM, Wspólnota Oazowa, Apostolat Margaretka, 

 

Wierzę w Syna Bożego 



Caritas Parafialny, ministranci                                                                                           - 
Katechezę dorosłych przed chrztem dziecka – kontynuowanie i pogłębienie katechezy 
rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka. 
 
  
 
KALENDARIUM PARAFIALNE  
 
Wydarzenia i nabożeństwa stałe:  

-  I Czwartek miesiąca – w Nowej Wsi całodzienna adoracja Najświętszego 
Sakramentu w ciszy. 

  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 - wydanie 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. 

- 16. dnia każdego miesiąca - nabożeństwo  do błogosławionego Jana Pawła II, 
uczczenie Relikwii.  

21. dnia każdego miesiąca – dzień modlitwy Wspólnoty Nieustającego Różańca 
im. M.B. Bolesnej. 

23. dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem miesięcy, w których 23. przypadnie w 
sobotę lub w niedzielę - wtedy w poniedziałek 24. lub 25. dnia 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 - z wykorzystaniem analizy KKK i dokumentów Soboru 
Watykańskiego II. 

- W Wielkim Poście:  

- w piątki Droga Krzyżowa,  

- w niedziele Gorzkie Żale (w Koźmińcu po Mszy św. o 9,3o, w Nowej Wsi o 
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, którzy zamierzają w 
następnym miesiącu ochrzcić swoje dziecko  

- Katechezy przygotowujące młodzież do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania  

- 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.). 

- 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., 
a w Koźmińcu w czwartki 

- Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do piątku po Mszy św. w 
Nowej Wsi.  

- W tym roku dniem wolnym ks. Proboszcza będzie wtorek.  

Ponadto:  
 
GRUDZIEŃ  

1. grudnia - Pierwsza niedziela Adwentu. Początek Nowego Roku Kościelnego  



      5. grudnia  - udział w pierwszoczwartkowej  Modlitwie w intencji rodzin i obrony 
życia poczętego w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu oraz Mszy św. pod przewodnictwem  
Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego.  

7. grudnia - Diecezjalny Dzień Świętości Życia - udział parafian w obchodach w 
bazylice św. Józefa w Kaliszu.  

8. grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.  

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.  

6. stycznia - Kolędnicy Misyjni.  

18-25. stycznia - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan  -  spotkanie kolędowe 
przy żłóbku.  

LUTY   

2. lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego. 

11. lutego - Światowy Dzień Chorego.  

 

MARZEC  

05. marca - Środa Popielcowa, rozpoczęcie Wielkiego Postu.  

19. marca - Uroczystość św. Józefa - pielgrzymka przedstawicieli parafii do 
Sanktuarium w Kaliszu.  

25. marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Również podjęcie - po raz 
ósmy w parafii - Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.  

Dziękczynienie za 22. rocznicę ustanowienia diecezji. Udział przedstawicieli 
parafii w obchodach w kaliskiej katedrze.  



30. marca - Rekolekcje wielkopostne. W niedzielny wieczór Droga Krzyżowa 
ulicami Nowej Wsi (zabieramy ze sobą znicze, które na zakończenie złożymy na grobach 
bliskich).  

 

KWIECIE Ń  

2. kwietnia - uczczenie 9. rocznicy odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca.  

2. kwietnia - Zakończenie rekolekcji. 

3. kwietnia - Uroczysta Msza św. dla chorych i starszych połączona z 
udzieleniem sakramentu, spotkanie chorych i starszych w sali wiejskiej, zorganizowane przez 
członków parafialnej grupy Caritas.  

13. kwietnia - Niedziela Palmowa - udział młodzieży z parafii w 
Ogólnodiecezjalnej Pielgrzymce Młodzieży na Górę Krzyża Jubileuszowego.  

17. kwietnia - Wielki Czwartek - modlitwa w intencji Kapłanów  

20. kwietnia - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.  

27. kwietnia – kanonizacja Jana Pawła II. 

27. kwietnia – 3 maja - Tydzień  Miłosierdzia Bożego 

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.  

3. maja - Uroczystości odpustowe w kościele parafialnym w Nowej Wsi. W 
wigili ę odpustu wieczorem Msza św. na cmentarzu za wszystkich Zmarłych spoczywających 
na cmentarzu parafialnym.  

- udział przedstawicieli parafii w 45. Sympozjum Józefologicznym w Kaliszu 

- Diecezjalna Pielgrzymka Eucharystycznego Ruchu Młodych 

CZERWIEC   

- Pielgrzymka parafialna do Częstochowy 

1. czerwca  - Spotkanie modlitewne i integracyjne ministrantów, grup 
dziecięcych i młodzieżowych z okazji Dnia Dziecka.  



4. czerwca - 16. rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Kaliszu.  

7. czerwca - wyjazd młodzieży z parafii na Ogólnopolskie Spotkanie Młodych 
LEDNICA 2014.  

8. czerwca - Adoracja Wieczysta w Nowej Wsi.  

      - udział w procesji ulicami Kalisza „Od Wojciecha do Józefa – dla Jezusa", 
wyruszającej z Zawodzia, najstarszego miejsca w Kaliszu, do Sanktuarium św. Józefa.   

 

19. czerwca - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - procesje 
eucharystyczne do 4. ołtarzy w Nowej Wsi i Koźmińcu.  

27. czerwca - Zakończenie roku szkolnego.  

LIPIEC   

5. lipca - tradycyjna pielgrzymka do Lutyni.  

Pielgrzymka do Lichenia.  

SIERPIEŃ  

16. sierpnia - rocznica Peregrynacji Matki Bożej w Kopii Obrazu 
Jasnogórskiego w Nowej Wsi  

17. sierpnia - rocznica Peregrynacji Matki Bożej w Kopii Obrazu 
Jasnogórskiego w Koźmińcu  

17. sierpnia - Nowa Wieś - dziękczynienie za plony 

25. – 28. sierpnia - Pielgrzymka parafialna. 

WRZESIEŃ  

1. września - Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego.  

11. września - IV rocznica rozpoczęcia Peregrynacji Jasnogórskiej Matki i 
Królowej w znaku kopii Częstochowskiego Obrazu w Diecezji Kaliskiej.  

14. września - uroczystości odpustowe w kościele filialnym w Koźmińcu - ku 
czci Podwyższenia Krzyża Świętego.  

14. września - udział przedstawicieli parafialnych grup duszpasterskich w 
Pielgrzymce Diecezjalnej na Górę Krzyża Jubileuszowego pod Ostrzeszowem.  

18. września - Msza św. i spotkanie dzieci i młodzieży przy ognisku z okazji 
dnia ich patrona - św. Stanisława Kostki.  



 
PAŹDZIERNIK   

1. października – wizytacja kanoniczna parafii połączona z udzieleniem 
sakramentu bierzmowania Młodzieży (ks. bp Teofil Wilski). 

7. października – poświęcenie różańców i spotkanie z rodzicami dzieci 
pierwszokomunijnych 

16. października - uczczenie pamięci św. Jana Pawła II.  

22. października - wspomnienie św. Jana Pawła II.  

- Udział Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w modlitewnym czuwaniu w 
Tursku.  

- Udział Grupy Modlitwy Ojca Pio z naszej parafii w diecezjalnym spotkaniu 
grup w Wołczynie.  

 

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.  

BOGU NA WIĘKSZĄ CHWAŁ Ę I NA POŻYTEK WIERNYM   

 


