
W MOCY BOŻEGO DUCHA 

PROGRAM DUSZPASTERSKI  2018/2019

Wraz z całym Kościołem w Polsce – w pierwszą niedzielę Adwentu 2018 r. nasza parafia
rozpocznie realizację drugiej części z dwuletniego Programu duszpasterskiego pod hasłem
„Duch, który umacnia miłość”.  Pierwszy rok realizacji programu upłynął  na odkrywaniu
Osoby  i  darów  Ducha  Świętego,  zrozumieniu  skutków bierzmowania   i  sposobów ich
zastosowania w dochodzeniu do dojrzałości chrześcijańskiej.  

       Obecny -  drugi  rok programu będzie  poświęcony misji,  czyli  pokazywaniu,  jak
realizowane  jest powołanie ucznia - misjonarza, który przyjmuje od Chrystusa wezwanie do
chrześcijańskiego świadectwa. Pamiętajmy, że kiedy apostołowie wyszli z Wieczernika po
otrzymaniu Ducha Świętego, to poszli pełnić misję.  Każdy z nas, jako chrześcijanin, ma
również misję do spełnienia, bo jest napełniony Duchem Świętym. Właśnie w  mocy Ducha
chciejmy działać  i  przede wszystkim uświadamiać  sobie i innym misję,  jaką  Kościół ma
w świecie. Starajmy się też odnaleźć własną indywidualną misję  we wspólnocie rodzinnej,
parafialnej  oraz  we  wspólnocie  całego  społeczeństwa.  Hasło  rozpoczynającego  się  roku
duszpasterskiego brzmi:  „W mocy Bożego Ducha”, natomiast symbolem są  języki ognia.
Założenia tego roku mają  zachęcać,   żeby w mocy Ducha Świętego każdy chrześcijanin
wychodził i siebie ofiarował siebie drugim. 

Dary  Ducha  świętego otrzymaliśmy w sakramencie  Bierzmowania.  Świadomość,  że
jesteśmy bierzmowani, powinna mieć przełożenie na życie społeczne. Dzięki łasce Ducha
Świętego  powinniśmy  zmieniać  rzeczywistość  społeczną.  Miniony  rok  pomógł  nam
uświadomić sobie, że jesteśmy  w posiadaniu wielkich darów, które zostały nam wprawdzie
udzielone, jednak bardzo często pozostają przez nas niezauważone lub niewykorzystane. 

W tym roku postarajmy się nie tylko zatroszczyć  o otrzymane łaski,  ale właściwie je
wykorzystać. Zdobyć  się na odwagę  z korzystania z mocy Ducha Świętego i wyjścia do
drugiego człowieka. Warto włączyć  się   w formację  duchową,  która umożliwi  odkrycie
działania Ducha Świętego w codziennym życiu oraz przypomni każdemu z nas o obowiązku
chrześcijańskiego  świadectwa  na  miarę  udzielonego  daru  Bożego  Ducha.
Warto zachęcać siebie i innych do refleksji nad relacją  z Duchem Świętym i Jego darami
oraz  do  odkrywania  charyzmatów  i  zdolności,  które  pozwalają  umiejętnie  budować
wspólnotę.      

Wśród zadań służących realizacji programu na szczególną uwagę zasługuje: 

-  troska o odnowienie w sobie Bożego synostwa,  

 - odkrywanie własnej tożsamości chrześcijańskiej i dążenie do jej pełni, 

-  odnalezienie  i  zrozumienie  związku  między  chrztem,  bierzmowaniem
i Eucharystią oraz uświadomienie i podjęcie łaski tych sakramentów,

 - zrozumienie wagi osobistego wyboru Chrystusa, 

-  ściślejsze  zjednoczenie  z  Jezusem  poprzez  pogłębione  poznanie,  jeszcze  pełniejsze
pokochanie i jak najwierniejsze naśladowanie,



- dostrzeżenie  obecności Ducha świętego i Jego działania w Eucharystii,

- świadomość swego posłannictwa w Kościele i świecie, 

-   kształtowanie  postaw duchowych  i moralnych  zgodnych  z wyznawaną  wiarą:  jeszcze
większe zaangażowanie w życie  Kościoła  i  dawanie świadectwa życia  chrześcijańskiego
w rodzinach, środowisku, miejscu pracy,

- przypomnienie roli rodziców jako pierwszych katechetów w środowisku rodzinnym oraz
konieczności wspierania rodziny w tej roli przez wspólnotę parafialną,

- odczytywanie darów Ducha Świętego w różnych dziedzinach troski o dobro wspólne: od
pracy charytatywnej  po życie  polityczne,  a  także w ramach służby na  rzecz  wspólnoty
parafialnej,

- odkrywanie Kościoła jako wspólnoty, którą kieruje i umacnia Duch Święty, a parafii jako
wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary,

- budowanie  poczucia większej więzi z parafią i współodpowiedzialności za nią..

Realizując  program  warto  też  pamiętać  o  trwającym  jeszcze  do  stycznia
Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego,  połączonym z możliwością uzyskania
odpustu zupełnego. 

Zadaniem  parafialnych grup duszpasterskich powinno być w tym roku włączanie się
w modlitwę, jak też w konkretne, podejmowane w parafii dzieła, a także zachęcanie innych
do większego uczestnictwa w nabożeństwach, które odprawiane są w parafii.

KALENDARIUM PARAFIALNE.

Wydarzenia i nabożeństwa stałe:

-  I  Czwartek  miesiąca  –  w  kościele  parafialnym całodzienna  adoracja  Najświętszego
Sakramentu w ciszy. Na zakończenie adoracji Nabożeństwo do Świętej Rodziny w intencji
rodzin parafii i w obronie życia. Zmiana tajemnic dla Członków Żywego Różańca.

-  I Piątek miesiąca – w czasie spowiedzi Adoracja Najświętszego Sakramentu.

- Sobota po I Piątku miesiąca - odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.

- I niedziela miesiąca – Adoracja  Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym po
obu Mszach 

- I niedziela miesiąca - ukazanie się kolejnego numeru gazetki parafialnej „Salve Regina”.

- I niedziela miesiąca (godz. 14,oo) – spotkanie Parafialnego Klubu Ludzi Złotego Wieku.

- W poniedziałki w kościele parafialnym Nowenna do św. Józefa.

- W  środy w kościele parafialnym  Nowenna do Matki Boskiej Miłosierdzia.



- W piątki  - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

- 3. dnia każdego miesiąca – dzień modlitwy Wspólnoty Nieustającego Różańca im. M.B.
Królowej Polski.

- 16. dnia każdego miesiąca - nabożeństwo  do św. Jana Pawła II.

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

- 23. dnia każdego miesiąca  - spotkanie Grupy Modlitwy św. Ojca Pio.

- Systematyczne spotkania formacyjno-modlitewne działających na terenie parafii grup
duszpasterskich (Rada Duszpasterska, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, ERM, Ognisko
misyjne  dzieci  i  młodzieży,  Apostolat  Margaretka,  Caritas  Parafialny,  ministranci)  -
z wykorzystaniem analizy KKK i dokumentów Soboru Watykańskiego II.

-  Droga Krzyżowa w czwartki Wielkiego Postu w Koźmińcu, a w piątki w Nowej Wsi.

- Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu w Koźmińcu po Mszy św. o 9,3o,  a  w Nowej
Wsi o 15,oo, - po nich dodatkowa Msza św.

- Kontynuacja katechezy parafialnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ( w ramach
przygotowania do sakramentu małżeństwa).

-  W ostatnią sobotę miesiąca - katecheza dla rodziców, którzy zamierzają w następnym
miesiącu ochrzcić swoje dziecko.

Terminy udzielania sakramentu Chrztu Świętego:  

Nowa Wieś - 1. niedziela i 4. sobota miesiąca;          Koźminiec – 2. sobota miesiąca.

- 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 Mszą św.

-  Biblioteka parafialna czynna w każdą sobotę po wieczornej Mszy św. i w niedzielę po
sumie.

Okazja do spowiedzi – w dni powszednie przed każdą Mszą świętą. W niedziele i święta na
prośbę penitenta.

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



Z powodu zmniejszającej się  liczby dzieci  w 2019 roku w naszej parafii  nie będzie
I Komunii św. 

Od roku 2020 – I Komunia św. Odbywać się będzie tylko w kościele parafialnym w
Nowej Wsi ( w ostatnią niedzielę kwietnia).

 W tym roku dniem wolnym ks. Proboszcza będzie wtorek.

Ponadto:

GRUDZIEŃ

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

16 – 24. grudnia - w kościele parafialnym nowenna do Dzieciątka Jezus.

30.  grudnia -  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. Rozesłanie  Kolędników Misyjnych.

6. stycznia – w Kaliszu uroczystości zakończenia Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa
w  Kaliszu.

13. stycznia – świąteczne spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i Klubu Ludzi
Złotego Wieku.

18 - 25. stycznia - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan  - III Parafialny Festiwal Kolęd i
Pastorałek

LUTY

11. lutego - Światowy Dzień Chorego.

MARZEC

06.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 trzynasty
w parafii - Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Rekolekcje  szkolne dla  uczniów  Zespołu  Szkół  w  Nowej  Wsi  i  dla  uczniów  Szkoły
Podstawowej w Koźmińcu.

30 marca. – 3. kwietnia –  Rekolekcje wielkopostne, które wygłosi ks. Stanisław Gawlicki
C.Or. ze Świętej Góry w Gostyniu.   W czasie rekolekcji również Dzień Chorych. Uroczysta
Msza św. dla chorych  i starszych połączona  z udzieleniem sakramentu, spotkanie w sali
wiejskiej, zorganizowane przez panie z parafialnej Caritas.  

31.  marca - Droga Krzyżowa ulicami Nowej Wsi                 

Udział  w Diecezjalnym Spotkaniu Wspólnot Żywego Różańca

KWIECIE Ń

2.kwietnia - 14. Rocznica odejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca.

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

18. kwietnia - Wielki Czwartek - modlitwa w intencji Kapłanów.

21. kwietnia - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

28. kwietnia –   Święto Miłosierdzia Bożego. W Nowej Wsi o godz. 15,oo Nabożeństwo
Światła połączone z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego.

Udział  członków ERM w Ogólnopolskich  Dniach Wspólnoty Eucharystycznego Ruchu
Młodych

MAJ

Oprócz  tradycyjnych  nabożeństw  majowych  w  kościele  -  nabożeństwa  przy  krzyżach
i kapliczkach -  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.  Uroczystościom  odpustowym  będzie
przewodniczył  ks. Łukasz Pondel – Ojciec Duchowny naszego Seminarium i  Diecezjalny
Duszpasterz Apostolatu Margaretka.

Udział przedstawicieli parafii w 50. Sympozjum Józefologicznym w Kaliszu

Udział dzieci w Diecezjalnej Pielgrzymce Eucharystycznego Ruchu Młodych



Udział  członków  POAK  i  Parafialnego  Klubu  Ludzi  Złotego  Wieku w  czuwaniu
modlitewnym na Pólku pod Bralinem.

CZERWIEC

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

1. czerwca - wyjazd młodzieży z parafii na Ogólnopolskie Spotkanie Młodych LEDNICA
2019.

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

8. czerwca - Adoracja Wieczysta w Nowej Wsi w ramach Wieczystej Adoracji Diecezji.

12. czerwca – pielgrzymka do Lichenia.

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

21. czerwca - Zakończenie roku szkolnego. 

LIPIEC

4. lipca - tradycyjna pielgrzymka do Lutyni.

Udział młodzieży w rekolekcjach zamkniętych.

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

18. sierpnia – w obu kościołach Msze dziękczynne za plony.

WRZESIEŃ

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

4. września - Pielgrzymka na Jasną Górę.

11. września – rocznica rozpoczęcia w diecezji Kaliskiej Peregrynacji  Jasnogórskiej Matki i
Królowej w znaku kopii Częstochowskiego Obrazu.

Udział ministrantów w XI  Pielgrzymce Liturgicznej Służby Ołtarza 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 przy ognisku 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.

7. października – poświęcenie różańców dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. 

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

22. października - wspomnienie św. Jana Pawła II

Tydzień Misyjny

LISTOPAD

Udział młodzieży z parafii w konkursie ogłoszonym przez Pro Familia Diecezji Kaliskiej.

24. listopada  – Uroczystość  Chrystusa Króla.  Udział  w obchodach Święta Patronalnego
Akcji Katolickiej w katedrze kaliskiej.

Pielgrzymka do Sanktuarium  św. Józefa w Kaliszu i udział w I-czwartkowej modlitwie w
intencji rodzin i obronie życia, transmitowanej przez Radio Maryja i Telewizję Trwam (w
wyznaczonym przez Kurię terminie).                                      

BOGU NA  CHWAŁ Ę I WIERNYM NA PO ŻYTEK


