PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI
NA ROK 2015/2016.
Realizowany w latach 2013 - 2017, czteroletni program duszpasterski Kościoła w
Polsce, nakierowany jest na odnowienie tożsamości chrzcielnej Polaków. Przebiega on
pod hasłem: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do
świadectwa". Pierwszy rok cyklu zrealizowany pod hasłem: „Wierzę w Syna Bożego"
związany był z głoszeniem podstaw wiary chrześcijańskiej, z akcentem na biblijne
ożywienie duszpasterstwa. Drugiemu, realizowanemu pod hasłem: „Nawracajcie się i
wierzcie w Ewangelię", towarzyszyła chęć umacniania wiary drogą nawrócenia, ze
zwróceniem szczególnej uwagi na Sakrament Pokuty.
Celem programu rozpoczynającego się roku duszpasterskiego jest pogłębienie
tożsamości chrzcielnej i odnowa życia w Chrystusie, które otrzymujemy na Chrzcie
Świętym. Najważniejszymi priorytetami programu są: sakrament Chrztu Świętego,
nowy Człowiek i duchowość chrzcielna. Patronuje mu hasło: „Nowe życie w
Chrystusie".
Wyjątkowym kontekstem tego roku duszpasterskiego jest 1050. rocznica Chrztu
Polski, Światowe Dni Młodzieży oraz spodziewana wizyta Ojca Świętego w Polsce.
Ponadto rok ten został ogłoszony jako
Rok Święty Bożego Miłosierdzia.
Realizacja programu służyć będzie:
- zacieśnieniu osobistej więzi z Chrystusem poprzez pogłębione poznanie, jeszcze
pełniejsze pokochanie i jak najwierniejsze naśladowanie,
– uświadomieniu i podjęciu łaski sakramentów inicjacji, przede wszystkim Chrztu
Świętego,
– kształtowaniu postaw duchowych i moralnych zgodnych z wyznawaną wiarą: jeszcze
większemu zaangażowaniu w życie Kościoła i dawaniu świadectwa życia
chrześcijańskiego w rodzinach, środowisku, miejscu pracy,
– wraz ze świętowaniem 1050. Rocznicy Chrztu Polski, pełniejszemu uświadomieniu i
podjęciu odpowiedzialności za kształtowanie w duchu wiary: życia rodzinnego,
społecznego, zawodowego,
- zrozumieniu równej godności wszystkich ochrzczonych, jako dzieci Bożych oraz
uświadomieniu, że jednym ze skutków Chrztu jest udział
w powszechnym
kapłaństwie Ludu Bożego.
Symbolami rozpoczynającego się roku są woda i biała szata.
Zgodnie z
nakazem ks. biskupa w obu naszych kościołach zostaną ustawione specjalne naczynia ozdobne dzbany z logiem 1050-lecia Chrztu Polski, które będą pamiątką po tych
wydarzeniach. Parafianie są proszeni, by z tej okazji powrócić w rodzinach do zwyczaju
umieszczenia przy drzwiach wejściowych niewielkiej kropielnicy ze święconą wodą.

W związku z Rokiem Miłosierdzia, przypomnimy sobie, że priorytetową misją
Kościoła jest bycie znakiem i świadectwem miłosierdzia we wszystkich aspektach życia
duszpasterskiego. Prawda
o Miłosierdziu Bożym jest najbardziej istotną prawdą
ewangelizacyjną. Usłyszenie głosu miłosierdzia zmienia wszystko, zmienia nas, rodziny,
parafię, świat. Odrobina miłosierdzia czyni świat mniej zimnym i bardziej
sprawiedliwym. Musimy też zrozumieć dobrze miłosierdzie Boga, tego miłosiernego
Ojca, który ma tak wiele cierpliwości. I czerpać od Niego. Miłosierdzie jest przecież
podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on oczami
miłości na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie - to droga, która
łączy Boga
z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym
na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu.
Zadaniem parafialnych grup duszpasterskich powinno być
w tym roku
włączanie się zarówno w głoszenie Bożego Miłosierdzia, modlitwę, jak też w konkretne,
podejmowane w parafii dzieła miłosierdzia oraz zachęcanie innych do większego
uczestnictwa w nabożeństwach, które odprawiane są w parafii.
Potrzeba dziś miłosierdzia i istotne jest, abyśmy potrafili żyć nim
i nieśli
je do różnych sfer naszego życia. Niech towarzyszą nam słowa papieża Franciszka:
„Jakże pragnę, aby miejsca, w których wyraża się Kościół, w szczególności nasze parafie
i nasze wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia na morzu obojętności!"

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 duszpasterskie chorych.
- I niedziela miesiąca – Adoracja Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy Św.
- I niedziela miesiąca - ukazanie się nowego 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
(podziękowania i prośby do Matki Boskiej Miłosierdzia można składać do skrzynki u
mieszczonej przy wejściu do kościoła w Nowej Wsi).
- W piątki - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
- 3. dnia każdego miesiąca – dzień modlitwy Wspólnoty Nieustającego Różańca
- 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 (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: 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.
- 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.

- Katecheza przedmałżeńska (w Wielkim Poście we wszystkie soboty
i
niedziele) dla roczników 1989 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.
Terminy udzielania sakramentu Chrztu Świętego:
Nowa Wieś - 1. niedziela i 4. sobota miesiąca;
sobota miesiąca.

Koźminiec – 2.

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

GRUDZIEŃ
5. grudnia - Diecezjalny Dzień Świętości Życia - udział parafian w
obchodach w bazylice św. Józefa w Kaliszu.
8. grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Rozpoczęcie w
Kościele Powszechnym Roku Miłosierdzia. Poświęcenie i wręczenie medalików dzieciom
przygotowującym się do I Komunii Świętej. Spotkanie z ich Rodzicami.
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. Rozesłanie Kolędników
Misyjnych.
18 - 25. stycznia - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan - spotkanie
kolędowe przy żłóbku.
LUTY
2. lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego. Poświęcenie
i wręczenie
książeczek do nabożeństwa dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. i spotkanie
z ich Rodzicami

10. lutego - Środa Popielcowa, rozpoczęcie Wielkiego Postu.
11. lutego - Światowy Dzień Chorego.
MARZEC
2. – 4. marca – rekolekcje szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej w
Koźmińcu.
3. marca – pielgrzymka do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Udział w Iczwartkowej modlitwie w intencji rodzin i obronie życia – transmitowanej przez
Radio Maryja i Telewizję Trwam.
5. marca – Rozpoczęcie Rekolekcji wielkopostnych, które wygłosi
franciszkanin o. Sebastian Fierek.
6. marca - Droga Krzyżowa ulicami Nowej Wsi.
7. – 9. marca – rekolekcje szkolne dla uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi.
1o. marca – Dzień Chorych. Uroczysta Msza św. dla chorych i starszych
połączona z udzieleniem sakramentu, spotkanie w sali wiejskiej, zorganizowane przez
członków parafialnej grupy Caritas.
19. marca - Uroczystość św. Józefa - pielgrzymka przedstawicieli parafii do
Sanktuarium w Kaliszu.
20. marca - Niedziela Palmowa - udział młodzieży z parafii w
Ogólnodiecezjalnej Pielgrzymce Młodzieży na Górę Krzyża Jubileuszowego
24. marca - Wielki Czwartek - modlitwa w intencji Kapłanów
27. marca - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
KWIECIEŃ
2. kwietnia - uczczenie 11. Rocznicy odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca.

3. kwietnia – Święto Miłosierdzia Bożego
4. kwietnia - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Również podjęcie - po
raz dziesiąty w parafii - Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
14. – 16. kwietnia – obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski.
14. kwietnia będzie to wdzięczność za łaskę wiary,
15. kwietnia
–
pogłębienie
świadomości
wiary
chrześcijan
współczesnych,
16. kwietnia - dzień poświęcony odpowiedzialności za przekazanie wiary przyszłym
pokoleniom oraz za dzieło misyjne.
Udział członków ERM
Eucharystycznego Ruchu Młodych

w

Ogólnopolskich

Dniach

Wspólnoty

24. kwietnia – I Komunia święta w Nowej Wsi (godz. 11,oo).
MAJ
Oprócz tradycyjnych nabożeństw majowych w kościele - nabożeństwa przy
krzyżach i kapliczkach - raz przy każdym krzyżu i kapliczce w parafii z udziałem księdza
Proboszcza.
1. maja – I Komunia święta w Koźmińcu ( godz. 12,15)
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.
7. maja - udział przedstawicieli parafii w 47. Sympozjum Józefologicznym w
Kaliszu

Pielgrzymka dziękczynna dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców
Udział w Diecezjalnej Pielgrzymce Eucharystycznego Ruchu Młodych

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

CZERWIEC
1. czerwca - Spotkanie modlitewne i integracyjne ministrantów, grup
dziecięcych i młodzieżowych z okazji Dnia Dziecka.
4. czerwca - rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Kaliszu.
4. czerwca - wyjazd młodzieży z parafii na Ogólnopolskie Spotkanie
Młodych LEDNICA 2016.
8. czerwca - Adoracja Wieczysta w Nowej Wsi.
24. czerwca - Zakończenie roku szkolnego.
LIPIEC
7. lipca - tradycyjna pielgrzymka do Lutyni.
Pielgrzymka do Lichenia.
26. – 31. lipca – udział w Światowych Dniach Młodzieży
Udział dziewcząt w rekolekcjach u sióstr Pasterzanek
rekolekcjach w Gostyniu.

i ministrantów w

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 - Nowa Wieś - dziękczynienie za plony.
WRZESIEŃ
1. września - Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego.
11. września - rocznica rozpoczęcia Peregrynacji Jasnogórskiej Matki i
Królowej w znaku kopii Częstochowskiego Obrazu w Diecezji Kaliskiej.
11. września - uroczystości odpustowe w kościele filialnym w Koźmińcu - ku
czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Dziękczynienie za plony.
18. września - Msza św. i spotkanie dzieci i młodzieży przy ognisku z okazji
dnia ich patrona - św. Stanisława Kostki.
18. września - udział przedstawicieli parafialnych grup duszpasterskich w
Pielgrzymce Diecezjalnej na Górę Krzyża Jubileuszowego pod Ostrzeszowem.
Pielgrzymka na Jasną Górę.
PAŹDZIERNIK
Udział Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w modlitewnym czuwaniu w
Tursku.
9. października – poświęcenie różańców dzieciom pierwszokomunijnym i
spotkanie z ich Rodzicami.
Udział Grupy Modlitwy Ojca Pio z naszej parafii w diecezjalnym spotkaniu
grup w Wołczynie.

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

BOGU NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ I NA POŻYTEK WIERNYM

