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Wraz z całym Kościołem w Polsce, w pierwszą niedzielę Adwentu, nasza parafia 

rozpocznie realizację ostatniego etapu trzyletniego programu duszpasterskiego 

poświęconego Eucharystii. Ten trzyletni program nosi tytuł: „Eucharystia daje życie”.                                                            

 Program na pierwszy rok – „Wielka tajemnica wiary” – był zaproszeniem do bardziej 

świadomego udziału w tajemnicy Eucharystii – wielkiej tajemnicy naszej wiary.                           

 Program – kończącego się - drugiego roku nosił tytuł: „Zgromadzeni na świętej 

wieczerzy”. Mieliśmy uświadomić sobie, że Eucharystia jest liturgicznym zgromadzeniem 

wokół Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.  Dla nas -  jej uczestników ma być 

doświadczeniem wiary i  spotkaniem z Osobą samego Chrystusa. Do tego potrzebna jest osobista 

wiara i wiara wspólnoty Kościoła.         

 Program obecnego roku – zatytułowany: „Posłani w pokoju Chrystusa”, ma biblijne 

motto: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”, pochodzące z Ewangelii wg św. 

Jana. Głównym założeniem programu duszpasterskiego na ten rok jest postawienie sobie 

pytania: Jaka jest moja misja chrześcijańska w świecie, w którym żyję na co dzień?                

Warto nawiązać do ostatniego wezwania w liturgii Mszy świętej: „Idźcie  w pokoju 

Chrystusa”. Słowo idźcie nie oznacza tutaj wracajcie do siebie  i koniec. Mamy tu do czynienia 

z ostatecznym obdarowaniem, misją, którą otrzymuje każdy z nas – uczestniczących w Świętym  

Zgromadzeniu. Wszyscy zgromadzeni wokół stołu eucharystycznego otrzymujemy misję – 

przemieniać świat, ogłaszając wszystkim miłość Boga do człowieka.  Pamiętajmy, że ostatecznie 

nie słyszymy wezwania: Idźcie sobie, ale: Idźcie w pokoju Chrystusa! W mocy 

Zmartwychwstałego możemy dokonywać tej misji przekształcania rzeczywistości na nową. 

Misja ta jest również ważna dla naszej własnej  przemiany.       

 W tym roku, podobne, jak w poprzednich - celem formacyjnym programu jest głębsze 

poznanie wartości i znaczenia Eucharystii. Celem inicjacyjnym – odnowa życia 

eucharystycznego, szczególnie ważna po ostatnich ograniczeniach.  Cel ewangelizacyjny, to 

zachęta do uczestnictwa we Mszy św. i adoracji eucharystycznej.  Cel społeczny – miłość 

bliźniego, której źródłem jest Eucharystia. 

Realizacja programu pomoże nam odpowiedzieć sobie na pytania: Czy Eucharystia jest 

dla nas spełnieniem obowiązku, czy cennym spotkaniem?  Jak możemy wypełniać naszą misję i 

nieść Chrystusa do świata, w którym żyjemy? Eucharystia powinna zmieniać nasze życie, mamy 

przyjąć eucharystyczny styl życia, czyli kierować się miłością. Czy tak jest?              

 Co to znaczy być wiernym Eucharystii? Cała niedziela powinna być wypełniona 

Eucharystią, czyli spotkaniem z Bogiem i drugim człowiekiem. W czasie każdej Mszy św. 



Chrystus głosi nam swoje słowo. Jeśli weźmiemy je sobie do serca, to będziemy inaczej 

przeżywali swoje życie. A na koniec zostajemy posłani – Idźcie w pokoju Chrystusa. 

Eucharystia, jako ofiara Jezusa Chrystusa uczy nas ofiarności i miłości  i dawania świadectwa.  

Dzięki mocy Eucharystii możemy naśladować Jezusa Chrystusa.    

 Wśród zadań, służących realizacji programu na szczególną uwagę zasługuje:  

  - konieczność pogłębiania wiedzy o Eucharystii, reedukacja dotycząca znaczenia 

poszczególnych części Mszy św.;           

  - pogłębienie świadomości znaczenia tajemnicy Eucharystii, jako centrum życia 

chrześcijańskiego oraz jej wpływu  na rozwój życia chrześcijańskiego;    

  - uświadomienie, że liturgia jest wspólnym  dziełem Kościoła, całej wspólnoty 

wierzących, dlatego – aby była piękna oraz przeżywana w pełni - potrzeba wzmocnienia 

zaangażowania – nie tylko kapłana, ale i wiernych w przygotowanie oraz celebrację Eucharystii;

  - lepsze  rozumienie symboliki celebracji eucharystycznych, mających być zawsze 

manifestacją wiary i szacunku dla wielkiej tajemnicy Eucharystii oraz dostrzeganie piękna                            

i poprawności celebracji;            

  -  postrzeganie Eucharystii jako źródła życia i misji Kościoła – w Eucharystii 

przybywa do nas sam Chrystus i chce zamieszkać w naszych sercach, łącząc nas w jedności 

braterskimi  więzami;            

  - odnalezienie i zrozumienie związku między chrztem, bierzmowaniem i 

Eucharystią oraz uświadomienie i podjęcie łaski tych sakramentów;     

  - szerzenie kultu eucharystycznego w parafii;      

  - pielęgnowanie pobożności;         

  - ożywienie parafialnej służby liturgicznej;       

  - zapraszanie wiernych do jeszcze bardziej świadomego udziału w Tajemnicy 

Wieczernika;             

  - zwrócenie uwagi na właściwe  przygotowanie do przyjęcia tego wielkiego daru, 

którym jest sam Chrystus – nie tylko dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej, ale 

przede wszystkim ich Rodziców, aby i oni mogli przekazywać dzieciom wiedzę na temat 

Eucharystii oraz byli świadkami;           

  - zachęcanie i zapraszanie do udziału w Eucharystii młodzieży i dzieci;  

  - poszerzenie przeżywania Uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej;    

  - pogłębianie tematyki Eucharystii w czasie rekolekcji parafialnych i spotkań grup 

duszpasterskich;             

  - w związku z ograniczonym uczestnictwem wiernych  w Eucharystii ze względu na 

sytuację epidemiczną, wdrażanie tzw. rehabilitacji eucharystycznej, prowadzącej do ponownego 

odkrywania wartości Mszy św. przeżywanej we wspólnocie wiary;     

  - organizowanie dodatkowych wydarzeń religijnych skoncentrowanych na tematyce 

Eucharystii (np. konkursy).   

Realizując program – warto podjąć temat roku – również  w aspekcie Maryjnym. Maryja 

jest Niewiastą Eucharystii. Pamiętamy o Jej stałej i wiernej obecności zarówno w życiu  Jezusa 

od Nazaretu do Wieczernika, jak i w życiu Kościoła. Kościół w każdej Modlitwie 



Eucharystycznej wzywa orędownictwa Maryi Dziewicy i Matki Naszego Pana.     

  

Warto też w realizacji tegorocznego programu pochylić się nad rolą i znaczeniem Rodziny 

w misji chrześcijańskiej, również tej Eucharystycznej. Bowiem z inicjatywy papieża Franciszka 

- 19 marca 2021 roku – w piątą rocznicę ogłoszenia Adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” - 

rozpoczął się specjalny rok poświęcony Rodzinie. Rok ten zakończy się w czerwcu 2022 roku  

obchodami Dziesiątego Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się  w Rzymie.   

   

Zadaniem  parafialnych grup duszpasterskich powinno być w tym roku zaangażowanie w 

szerzenie kultu eucharystycznego,  włączanie się w modlitwę, jak też w konkretne, podejmowane 

w parafii dzieła, a także zachęcanie innych do większego uczestnictwa we Mszy św., adoracji 

Najświętszego Sakramentu i w nabożeństwach, które odprawiane są w parafii.   

  

W tegorocznym programie duszpasterskim nie może zabraknąć tematu synodalnego. Etap 

diecezjalny XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu zainaugurował Biskup kaliski 

17 października. Synod ma obudzić pragnienia, abyśmy mocniej i pełniej byli z Jezusem                            

w Kościele i czuli się za niego odpowiedzialni. Powinniśmy pamiętać,   że cały Lud Boży posiada 

wspólną godność i powołanie wynikające z chrztu świętego i wszyscy na mocy naszego chrztu 

jesteśmy wezwani do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Wszyscy jesteśmy zaproszeni 

do słuchania siebie nawzajem po to, aby usłyszeć natchnienia Ducha Świętego, który przychodzi, 

by przewodzić naszym ludzkim wysiłkom, tchnąć życie i dynamizm w Kościół oraz prowadzić 

do głębszej komunii dla dobra naszej misji w świecie.   

Zadanie główne synodu, to wsłuchanie się, jako cały Lud Boży, w to, co Duch Święty 

mówi do Kościoła. Hasło synodu brzmi: „Komunia, uczestnictwo, misja”.    

 Komunia: Bóg w swojej łaskawości gromadzi nas razem jako różnorodne narody jednej 

wiary, poprzez przymierze, które ofiarowuje swojemu ludowi. Wszyscy mamy jakąś rolę do 

odegrania w rozeznawaniu i przeżywaniu wezwania Boga dla Jego ludu.   

 Uczestnictwo: Wezwanie wszystkich, którzy należą do Ludu Bożego – do 

zaangażowanego ćwiczenia się w głębokim i pełnym szacunku słuchaniu siebie nawzajem. 

Wszyscy wierni mają odpowiednie przygotowanie i są powołani do służenia sobie nawzajem 

darami, które każdy z nich otrzymał od Ducha Świętego.     

 Misja: Kościół istnieje po to, by ewangelizować. Nigdy nie możemy być skoncentrowani 

na sobie. Naszą misją jest dawanie świadectwa o miłości Boga pośród całej rodziny ludzkiej.  

  

Jako parafia będziemy włączać się w działania synodalne, zgodnie z kalendarzem 

synodalnym naszej diecezji. 

 



KALENDARIUM PARAFIALNE. 

Wydarzenia i nabożeństwa stałe: 

- I Czwartek miesiąca – w kościele parafialnym całodzienna adoracja Najświętszego 

Sakramentu w ciszy. Na zakończenie adoracji Nowenna o powołania kapłańskie, zakonne i 

misyjne. Zmiana tajemnic dla Członków Żywego Różańca. 

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

- I Sobota miesiąca – Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. 

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

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

parafialnym. 

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

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

- I poniedziałek miesiąca – Nabożeństwo do Świętej Rodziny  w intencji rodzin parafii i 

w obronie życia. 

-  W środy w kościele parafialnym Nabożeństwo do św. Józefa. 

-  W  czwartki w kościele parafialnym  Nabożeństwo do Matki Boskiej Miłosierdzia. 

-  W piątki - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

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

Królowej Polski. 

- 13 dnia każdego miesiąca od maja do października – Nabożeństwo Fatimskie z 

procesją Maryją wokół kościoła.          

  

-  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. 

- Spotkania formacyjno-modlitewne działających na terenie parafii grup 

duszpasterskich z wykorzystaniem analizy KKK  i dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz 

dokumentów papieskich  o Eucharystii – szczególnie św. Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia                     



i Benedykta XVI Sacramentum Caritatis, a także w związku  z ogłoszonym Rokiem Rodziny – 

adhortacją Amoris laetitia. 

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

- 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. 

- 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.  

- Różaniec pół godziny przed każdą Mszą św. 

- Biblioteka parafialna czynna w 4 sobotę miesiąca po wieczornej Mszy św. i w 4 

niedzielę miesiąca 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. 

Terminy udzielania sakramentu Chrztu Świętego:      

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

Dniem wolnym ks. Proboszcza jest wtorek. 

Ponadto: 

GRUDZIEŃ              

 4 grudnia - Diecezjalny Dzień Świętości Życia - udział parafian  w obchodach w bazylice 

św. Józefa w Kaliszu. 

8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP:          - 

zakończenie Roku świętego Józefa;    - po Mszy o g. 11,3o nabożeństwo Godzina Łaski; 

        - w czasie Mszy o g. 18,oo poświęcenie medalików dzieciom przygotowującym 

się do  I Komunii św.      

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

         



31 grudnia - Msza św. i nabożeństwo dziękczynne za łaski Roku.  

STYCZEŃ            

1 stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - Światowy Dzień Pokoju.    

        

2 stycznia - Okolicznościowe indywidualne błogosławieństwo dzieci, połączone ze 

wspólnym kolędowaniem przy żłóbku.     

6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego. Nawiedzenie domów przez Kolędników 

Misyjnych.       

9 stycznia – świąteczne spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i Klubu Ludzi 

Złotego Wieku.       

18 - 25 stycznia - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.     

25 stycznia - V Parafialny Festiwal Kolęd i Pastorałek 

 

LUTY           

11 lutego - Światowy Dzień Chorego.      

W lutym – Poświęcenie i wręczenie książeczek  dzieciom przygotowującym się do I 

Komunii św. 

MARZEC            

2 marca - Środa Popielcowa, rozpoczęcie Wielkiego Postu.    

26 – 30 marca.  –  Rekolekcje wielkopostne, które wygłosi o. Joel Kokott – franciszkanin 

z Wejherowa.   W czasie rekolekcji również Dzień Chorych. Uroczysta Msza św. dla chorych i 

starszych połączona z udzieleniem sakramentu namaszczenie, spotkanie w sali wiejskiej, 

zorganizowane przez panie z parafialnej Caritas.        

26  marca - Droga Krzyżowa ulicami Nowej Wsi.       

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

        

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

w Kaliszu.       

25 marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Podjęcie - po raz szesnasty w parafii - 

Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.    



Udział  w Diecezjalnym Spotkaniu Wspólnot Żywego Różańca.   

Udział w Diecezjalnym Spotkaniu Formacyjnym Apostolatu Margaretka 

KWIECIEŃ          

10 kwietnia - Niedziela Palmowa - udział młodzieży z parafii  w Diecezjalnej Pielgrzymce 

Młodzieży na Górę Krzyża Jubileuszowego.   

2 kwietnia - 17. Rocznica odejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca.    

       

14 kwietnia - Wielki Czwartek - modlitwa w intencji Kapłanów.  

17 kwietnia - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.   

24 kwietnia –  Święto Miłosierdzia Bożego. W Nowej Wsi o g. 15,oo Nabożeństwo 

Światła połączone z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego.   

24. kwietnia – Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej o g. 11,oo.   

Pielgrzymka dziękczynna dzieci pierwszokomunijnych i ich Rodziców.   

       

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 wigilię 

odpustu wieczorem Msza św. na cmentarzu za wszystkich Zmarłych spoczywających na 

cmentarzu parafialnym.     

Udział przedstawicieli parafii w 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.     

4 czerwca – 25. rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II  w Kaliszu.   

        

4 czerwca - wyjazd młodzieży z parafii Ogólnopolskie Spotkanie Młodych LEDNICA 

2022.         

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

      

16 czerwca - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - procesje eucharystyczne 

do 4. ołtarzy w Nowej Wsi i Koźmińcu.   

20 czerwca – Rocznica I Komunii św. dzieci z klasy IV.   

24 czerwca - Zakończenie roku szkolnego.  

 

LIPIEC            

7 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.       

21 sierpnia – w obu kościołach Msze dziękczynne za plony. 

 

WRZESIEŃ            

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

        

11 września – rocznica rozpoczęcia w diecezji Kaliskiej Peregrynacji  Jasnogórskiej Matki 

i Królowej w znaku kopii Częstochowskiego Obrazu. 



Udział ministrantów w Pielgrzymce Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Kaliskiej 

        

18 września - uroczystości odpustowe w kościele filialnym   w Koźmińcu - ku czci 

Podwyższenia Krzyża Świętego.      

11 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.     

Parafialna  pielgrzymka na Jasną Górę. 

PAŹDZIERNIK         

Poświęcenie różańców dzieciom przygotowującym się do  I Komunii św.  Spotkanie z 

Rodzicami.       

Udział Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w modlitewnym czuwaniu w Dębem. 

         

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

Wołczynie.        

16 października – Dzień Papieski.   

22 października - wspomnienie św. Jana Pawła II.    

Tydzień Misyjny. 

 

LISTOPAD          

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

        

20 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla. Udział w obchodach Święta Patronalnego 

Akcji Katolickiej w katedrze kaliskiej.                                                                                            

Udział  w Diecezjalnym Spotkaniu Formacyjnym Apostolatu Margaretka                

               

 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     CHWAŁĘ 

WIERNYM     NA      POŻYTEK. 

 


