
 

WIERZĘ     W     KOŚCIÓŁ                      

CHRYSTUSOWY 

 

Parafialny   Program   Duszpasterski  

na   Rok   Pański   2022-2023. 

 

W pierwszą niedzielę Adwentu, wraz z całym Kościołem w Polsce, 

nasza parafia rozpocznie realizację nowego programu duszpasterskiego 

pod hasłem: Wierzę w Kościół Chrystusowy. Projekt programu 

duszpasterskiego wyrósł z analizy aktualnej sytuacji Kościoła, uznawanej 

przez wielu za trudną i potrzebującą podjęcia dzieła jego odnowy. Podjęcie 

tego dzieła wymaga pogłębienia przez Kościół świadomości swojej 

tożsamości, tj. ciągłego zastanawiania się nad swoją tajemnicą. Papież 

Franciszek w encyklice „Evangelii gaudium” napisał, iż dopiero z tej 

„jasnej i skutecznej świadomości rodzi się spontaniczne pragnienie 

porównania idealnego obrazu Kościoła, jakim Chrystus go widział, pragnął 

i umiłował jako swoją świętą i nieskalaną Oblubienicę, z rzeczywistym 

obliczem, jaki Kościół dzisiaj przedstawia”. Trzeba dostrzec potrzebę 

konkretnego działania, aby Kościół stawał się coraz bardziej znakiem                    

i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego 

rodzaju ludzkiego.  

Pogłębianie świadomości bycia Kościołem przez wszystkich 

ochrzczonych, wymaga najpierw rzetelnego poznania prawdy o Kościele, 

zgłębiania jego znaczenia i wartości oraz przypominania podstawowych 

treści, zwłaszcza o jego złożonej naturze i zbawczej misji.                  

 Ta świadomość bycia Kościołem powinna być poparta odważnym  

i czytelnym świadectwem wszystkich, którzy w Kościele znajdują 



przestrzeń pogłębiania zjednoczenia z Bogiem i doświadczania wspólnoty 

z braćmi i siostrami w wierze.  

Głównym zadaniem programu duszpasterskiego jest więc 

doprowadzenie do bardziej świadomego i głębokiego wyznawania prawdy 

wiary o Kościele. Realizacja programu ma doprowadzić do:  

          

 * Nabycia świadomości, że Kościół - jako dzieło Bosko-ludzkie - 

stanowi misterium, którego nie sposób ogarnąć rozumem, dlatego domaga 

się wiary. Kościół - to Boże dzieło w świecie, to rzeczywistość bardziej 

Boska niż ludzka, ponieważ ma swe źródło w Bogu. Jako taki Kościół 

wykracza poza nasze możliwości poznawcze, choć wiemy o nim wiele, 

gdyż prawda o nim została nam przez Boga objawiona. By tę prawdę 

przyjąć i wyznawać, by nią żyć, nie wystarczy jednak sam rozum, lecz 

potrzeba jeszcze światła wiary.  

* Zrozumienia, co znaczy wierzyć w Kościół: że chodzi                             

o konkretyzację wiary w Boga i w Jego obecność wśród nas. Mamy więc 

do czynienia z wiarą innej natury niż wiara w Boga. Wierzyć w Kościół 

znaczy wyznawać Boga działającego w historii,  zaangażowanego w rodzaj 

ludzki, będącego Emmanuelem, czyli Bogiem z nami, który daje ludziom 

swoje życie. Wiara w Kościół jest sprawdzianem wiary w Boga, który 

miłuje każdego człowieka.        

          

 * Dostrzeżenia, dlaczego Kościół zasługuje na to, aby mu 

wierzono.  Wiarygodność Kościoła wynika z tego, że czerpie z Bożego 

autorytetu i przekazuje nam to, co jest na nim oparte. Wierzyć Kościołowi, 

znaczy więc ufać mu i polegać na nim, ponieważ jego kamieniem 

węgielnym jest Jezus Chrystus, konstytucją - Ewangelia, a Duch Święty 

stale go prowadzi i jest gwarantem jego nieomylności w wierze. Kościół 

jest zatem stale wiarygodny wszędzie tam, gdzie żyje i działa                              

w posłuszeństwie Bogu.  

* Przyjęcia  treści dotyczących Kościoła i zobowiązań wobec 

niego, które wyznajemy słowami: „Wierzę w święty Kościół powszechny, 

w świętych obcowanie”, oraz: „Wierzę w jeden, święty, powszechny                      

i apostolski Kościół”.  

  * Zrozumienia zbawczego sensu i wartości Kościoła, którego misją 

jest zbawienie rodzaju ludzkiego, a wartością wszystko to, co w nim Boże: 



obecność Chrystusa i Ducha Świętego, pełnia łaski i prawdy, wiara i Boże 

obietnice.  

* Spojrzenia na  aktualny stan samoświadomości Kościoła - tego, 

co Kościół mówi o sobie samym, czyli przybliżenia zasadniczych 

elementów nauki o Kościele, które przekazuje i rozjaśnia Urząd 

Nauczycielski Kościoła.  

* Obudzenia świadomości naszego bycia Kościołem, świadomości 

stanowienia „my” Kościoła, czyli że jako wyznawcy Chrystusa wszyscy 

jesteśmy podmiotem w Kościele. Stąd zasadnicze zadanie, wyrażone                     

w tytule trwającego Synodu o synodalności Kościoła: „Ku Kościołowi 

synodalnemu: wspólnota, uczestnictwo, misja”.  

* Przybliżeniu znaczenia synodalności Kościoła i jej realizacji, 

która ma stanowić sposób życia i działania Kościoła.  

Realizacja tak określonych zadań wymaga zaangażowania, a przede 

wszystkim świadectwa nie tylko kapłanów, ale i wiernych wszystkich 

stanów. Jako Parafia powinniśmy stawać się głosem Kościoła i świadkami 

jego wiarygodności i świętości.  

Należy pamiętać, że tajemnicę Kościoła odkrywamy dzięki Słowu 

Bożemu, a prawdziwe oblicze Kościoła - przede wszystkim w Chrystusie 

obecnym w Eucharystii.                  

  W roku liturgicznym przeżywamy wiele świąt i innych 

okoliczności, które przez swoje treści, związane z nimi tradycje                              

i modlitewne zwyczaje, nawiązują do powstania Kościoła i jego rozwoju 

oraz pomagają odkrywać jego zbawczą wartość i umacniać wiarę w jego 

nadprzyrodzone posłannictwo. Wspólna modlitwa podczas nabożeństw, 

adoracji czy modlitewnych czuwań, może być okazją do umacniania wiary 

w Kościół tych, którzy wiernie w nim trwają, ale także otworzyć 

możliwość włączenia się do wspólnoty Kościoła tych, którzy stoją na 

uboczu. Należy też kształtować zdrową pobożność Maryjną  i umacniać 

wiarę w Kościół poprzez zapatrzenie się w Maryję, Matkę Kościoła.  

Zadaniem  parafialnych grup duszpasterskich powinno być 

pogłębianie wiedzy na temat Kościoła, dawanie świadectwa  

przynależności do Kościoła, w tym zaangażowanie w szerzenie kultu 

eucharystycznego oraz włączanie się w modlitwę. Ważne jest też 



angażowanie się  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. Należy też szukać sposobów na przyciąganie innych, zwłaszcza 

młodych do udziału w życiu Kościoła, parafii.    

 

 

KALENDARIUM PARAFIALNE 

Wydarzenia i nabożeństwa stałe: 

- I Czwartek miesiąca – w kościele parafialnym całodzienna 

adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy. Na zakończenie adoracji: do 

czerwca – 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. 

- I Sobota 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 – od marca 2023r. wznowienie (po przerwie 

związanej z pandemią) – spotkań 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 Maryjną wokół kościoła. 

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

- 19. dnia każdego miesiąca – Dzień św. Józefa w parafii i w 

domach. 

- 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. 

-  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. 

- Różaniec pół godziny przed każdą Mszą św. 

- Ostatnia sobota miesiąca (po Mszy w Nowej Wsi) - 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. 

- 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 

3. grudnia - Diecezjalny Dzień Świętości Życia - udział parafian                          

w obchodach w bazylice św. Józefa w Kaliszu. 

8. grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP: 

                    - po Mszy o godz. 11,3o nabożeństwo Godzina Łaski 

         - w czasie Mszy o godz. 18,oo poświęcenie medalików 

dzieciom przygotowującym się do I Komunii św.   

15. grudnia – Adwentowy Dzień Skupienia, który przeprowadzi                           

ks. Sławomir Kostrzewa, spowiedź adwentowa. 

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

31. grudnia - Nabożeństwo dziękczynne za łaski Roku. 



STYCZEŃ 

1. stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - Światowy Dzień 

Pokoju.   

6. stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego. Nawiedzenie domów 

przez  Kolędników Misyjnych. 

8. stycznia - Okolicznościowe indywidualne błogosławieństwo dzieci, 

połączone ze wspólnym kolędowaniem przy żłóbku.  

15. stycznia – Świąteczne spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji 

Katolickiej i Klubu Ludzi Złotego Wieku. 

18. - 25. stycznia - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan   

22. stycznia - VI Parafialny Festiwal Kolęd i Pastorałek 

 

LUTY 

11. lutego - Światowy Dzień Chorego. 

22. lutego - Środa Popielcowa, rozpoczęcie Wielkiego Postu. 

W lutym  – Poświęcenie i wręczenie książeczek dzieciom 

przygotowującym się do I Komunii św. 

 

MARZEC 

18. – 22. marca.  –  Rekolekcje wielkopostne.   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.   

19.  marca - Droga Krzyżowa ulicami Nowej Wsi.     

20. marca - Uroczystość św. Józefa - pielgrzymka przedstawicieli parafii 

do Sanktuarium  w Kaliszu. 



Rekolekcje szkolne dla uczniów  Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi                           

i w Koźmińcu. 

25. marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Również podjęcie                     

- po raz siedemnasty w parafii - Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

 

KWIECIEŃ 

2. kwietnia - Niedziela Palmowa - udział młodzieży z parafii                             

w Diecezjalnej Pielgrzymce Młodzieży na Górę Krzyża Jubileuszowego. 

2. kwietnia - 18. Rocznica odejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca. 

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

9. kwietnia - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. 

16. kwietnia –  Święto Miłosierdzia Bożego. W Nowej Wsi o godz. 15,oo 

Nabożeństwo Światła połączone z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego. 

24. kwietnia – Rocznica I Komunii św. dzieci z klasy IV. 

30. kwietnia – Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.  

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.  



19. maja – Rozpoczęcie nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha 

Świętego. 

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. 

3. czerwca - Wyjazd młodzieży z parafii Ogólnopolskie Spotkanie 

Młodych LEDNICA 2023. 

4. czerwca – 26. rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Kaliszu. 

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

Adoracji Diecezji. 

8. czerwca - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - procesje 

eucharystyczne do 4. ołtarzy w Nowej Wsi i Koźmińcu. 

23. czerwca - Zakończenie roku szkolnego.  

 

LIPIEC 

6. lipca - Tradycyjna pielgrzymka do Lutyni. 

 

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 

 20. sierpnia – W obu kościołach Msze dziękczynne za plony. 

 

WRZESIEŃ 

4. 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 

17. września - Uroczystości odpustowe w kościele filialnym w Koźmińcu 

- ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego.  

17. września - Udział przedstawicieli parafialnych grup duszpasterskich                

w Pielgrzymce Diecezjalnej na Górę Krzyża Jubileuszowego pod 

Ostrzeszowem. 

18. września - Msza św. w intencji dzieci i młodzieży 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. 

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. 

10. listopada – Rozpoczęcie nowenny przed Uroczystością Jezusa 

Chrystusa Króla Wszechświata. 

26. listopada – Uroczystość Chrystusa Króla. Udział w obchodach Święta 

Patronalnego Akcji Katolickiej w katedrze kaliskiej.  

 

W terminach wyznaczonych przez Diecezjalnych Duszpasterzy                                                                                        

poszczególnych Grup Modlitewnych i Duszpasterskich: 

- Pielgrzymka do Narodowego Sanktuarium  św. Józefa w Kaliszu i 

udział w I-czwartkowej modlitwie w intencji rodzin i obronie życia, 

transmitowanej przez Radio Maryja i Telewizję Trwam. 

- Udział  w Diecezjalnym Spotkaniu Formacyjnym Apostolatu 

Margaretka;    

-  Udział w rekolekcjach dla Apostolatu Margaretka;                

- Udział w rejonowym spotkaniu Wspólnot Żywego                                  

i Nieustającego Różańca w Lutyni; 

- Udział  w  II Diecezjalnej Pielgrzymce Wspólnot Żywego                        

i Nieustającego Różańca do Narodowego Sanktuarium św. Józefa                      

w Kaliszu;                

- Udział w Diecezjalnych Rekolekcjach dla Wspólnot Żywego                        

i Nieustającego Różańca;                                                

- Udział w Diecezjalnym Spotkaniu Grup Modlitwy Ojca Pio                     

w Wołczynie. 



BOGU NA  CHWAŁĘ 

WIERNYM NA POŻYTEK 


