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 ROK WIARY W  DIECEZJI KALISKIEJ 

 PROGRAM DUSZPASTERSKI 

 

 

 

DZIĘKUJEMY CI, OJCZE NASZ, ZA WIARĘ I ZA NIEŚMIERTELNOŚĆ 

 

 

WSTĘP 

Rok Wiary, ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI, rozpocznie się 11 październi-

ka 2012 roku, a zakończy się 24 listopada 213 roku w uroczystość Chrystusa Króla. Rozpo-

częcie i wszystkie obchody Roku Wiary wiążą się z pięćdziesiątą rocznicą otwarcia Soboru 

Watykańskiego II oraz dwudziestą rocznicą opublikowania przez błogosławionego Jana Paw-

ła II Katechizmu Kościoła Katolickiego. 

Najważniejszym celem Roku Wiary jest nawrócenie się do Jezusa Chrystusa i odkrycie 

wiary, która powinna uczynić wszystkich wierzących wiarygodnymi i radosnymi świadkami 

Zmartwychwstałego Chrystusa w świecie współczesnym. Ojciec Święty Benedykt XVI pisze: 

„Swoją miłością Jezus Chrystus przyciąga do siebie ludzi z każdego pokolenia: w każdym 

czasie zwołuje On Kościół, powierzając mu głoszenie Ewangelii, nakazem, który zawsze jest 

nowy. Z tego względu także dziś potrzeba bardziej przekonanego zaangażowania Kościoła na 

rzecz nowej ewangelizacji, aby na nowo odkryć w wierzeniu radość i odnaleźć zapał do prze-

kazywania wiary” (Porta fidei, nr 11). 

Włączając się w obchody Roku Wiary, 11 października 2012 roku w Katedrze, a w nie-

dzielę, 14 października, we wszystkich kościołach Diecezji Kaliskiej, w łączności z Ojcem 

Świętym, należy celebrować Mszę Świętą na otwarcie Roku Wiary. Podczas tej Mszy Świętej 

niech będzie uroczyście wniesiona księga Katechizmu Kościoła Katolickiego. Księga ta niech 

pozostanie w świątyniach na widocznym miejscu przez cały czas trwania Roku Wiary, jako 

jego wymowny znak.  

W naszej Diecezji jako hasło Roku Wiary wybraliśmy dobrze znane nam słowa, które czę-

sto śpiewamy, a które pochodzą ze starożytnego tekstu pierwotnego Kościoła: Dziękujemy Ci, 

Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność. Niech to hasło będzie naszym wyznaniem wiary 

wobec świata, niech będzie widoczne wszędzie, ale przede wszystkim w naszym życiu, aby-

śmy byli solą ziemi i światłem dla innych – tymi, którzy dzięki Chrystusowi, w Kościele, po-

znali, że Bóg jest naszym Ojcem, że jesteśmy kochani, że nie jesteśmy dziełem przypadku. 

Bóg jest Ojcem Wszechmogącym – to jest pierwsza prawda naszego Credo. Ta wszechmocna 

ojcowska Miłość objawiła się w Krzyżu Chrystusa. Patrząc na Chrystusa widzimy Ojca. Tak 

Bóg umiłował nas. Przyjął nasze grzechy na siebie, pokonał naszą śmierć, która nas paraliżo-

wała. W Jego ranach jest nasze uzdrowienie (Iz 53, 5). Chrzest Święty przeprowadził nas 

przez bramę wiary na drogę, która trwa całe życie. Droga ta kończy się przejściem przez 
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śmierć do życia wiecznego, będącego owocem zmartwychwstania Pana Jezusa, który poprzez 

Dar Ducha Świętego zechciał włączyć w swą chwałę tych, którzy w Niego wierzą (por. Porta 

fidei, nr 1). Dlatego pełni radości wołamy: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmier-

telność. 

Logo Roku Wiary przedstawia łódź, obraz Kościoła. Masztem jest krzyż, który podtrzymu-

je żagle, składające się wspólnie na monogram Chrystusa (IHS). Na tle żagli przedstawione 

jest słońce, w które wpisany jest monogram – jest to odniesienie do Hostii w Eucharystii. 

Jesteśmy wdzięczni za Kościół, za pierwszą jego wspólnotę zgromadzoną w Wieczerniku 

wraz z Maryją. W Roku Wiary będziemy pielgrzymować do Rzymu, aby publicznie wyznać 

wiarę razem z Piotrem naszych czasów, że jedynym ratunkiem dla nas i dla całego świata jest 

Jezus Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały, który z miłości stał się dla nas Chlebem na 

życie wieczne. 

Dla pogłębienia i ugruntowania wiary w Eucharystię ustanawiam każdą pierwszą niedzielę 

miesiąca jako niedzielę adoracyjną i proszę, aby podczas Mszy świętej we wszystkich kościo-

łach Diecezji odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której winny być 

rozważane i medytowane treści Katechizmu Kościoła Katolickiego. 

Benedykt XVI mówił do młodych w Kolonii o podwójnym rozumieniu słowa „adoracja”: 

„Po grecku brzmi ona proskynesis. Oznacza to gest poddania się, uznanie Boga za naszą je-

dyną prawdziwą miarę, której normy zgadzamy się przestrzegać. Oznacza, że wolność to nie 

rozkoszowanie się życiem, uważanie się za całkowicie niezależnych, lecz kierowanie się mia-

rą prawdy i dobra, aby w ten sposób samemu stać się prawdziwym i dobrym. Gest ten jest 

niezbędny, chociaż nasze pragnienie wolności sprzeciwia się w pierwszej chwili tej perspek-

tywie. Osiągnięcie jej w pełni możliwe będzie jedynie przez drugi krok… Łacińskie słowo 

oznaczające adorację, to ad-oratio – „przy-ustach”, pocałunek, uścisk, a więc miłość. Podda-

nie staje się jednością, ponieważ ten, któremu się podporządkowujemy, jest Miłością. Tak to 

poddanie się nabiera sensu, gdyż nie narzuca nam czegoś obcego, lecz wyzwala nas w związ-

ku z najgłębszą prawdą naszego bytu”. 

Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego (por. Rz 10,17). W związku z tym w czasie 

trwania Roku Wiary niezbędnym elementem pogłębiania wiary będzie systematyczna kate-

cheza głoszona w kościołach podczas Mszy świętych, nabożeństw słowa Bożego, nabożeństw 

pokutnych, nabożeństw eucharystycznych, i innych, jak różaniec, majowe albo czerwcowe. 

Źródłem do katechezy niech będzie przede wszystkim Pismo święte, Katechizm Kościoła 

Katolickiego oraz dokumenty Soboru Watykańskiego II.  

Wiara jest celebrowana w liturgii Kościoła. Szczególną troską należy objąć posługujących 

w liturgii i wszystkich wiernych, aby poszczególne celebracje liturgiczne były dla nich zro-

zumiałe. Świadome, czynne i pełne uczestnictwo w liturgii wypływa z wiary i wiarę pogłębia. 

W związku z tym należy czuwać, aby sprawować liturgię zgodnie z przepisami Kościoła  

i w katechezach wyjaśniać wiernym jej znaczenie. W wybraną niedzielę miesiąca w oparciu  

o Katechizm Kościoła Katolickiego i inne dokumenty kościelne można wygłosić katechezę 

mistagogiczną wyjaśniającą znaczenie znaków, gestów i poszczególnych części Eucharystii  

i innych sakramentów. 

W sposób szczególny w inicjatywy Roku Wiary niech się włączają i angażują wspólnoty 

modlitewne istniejące w parafiach: ruchy religijne, specjalistyczne duszpasterstwa, wszystkie 

grupy i środowiska kościelne. Członkowie tych wspólnot powinni przez świadectwo osobistej 

wiary pokazywać innym „porta fidei” – drogę wiary prowadzącą do Chrystusa i Kościoła. 



3 
 

  

HYMN ROKU WIARY 

 

 



4 
 

WYDARZENIA W ROKU WIARY W DIECEZJI KALISKIEJ 

 

PAŹDZIERNIK 2012 

11 października (czwartek): Inauguracja Roku Wiary. W Katedrze o godz. 18.30 Msza Świę-

ta koncelebrowana przez kapłanów Dekanatów Kaliskich pod przewodnictwem Ordynariusza 

Diecezji Kaliskiej J. E. Księdza Biskupa Edwarda Janiaka. 

14 października (niedziela): XII Dzień Papieski. Jan Paweł II – Człowiek Rodziny. W Kali-

szu Apel przy pomniku Jana Pawła II o godz. 21.00. 

 

LISTOPAD 2012 

25 listopada (niedziela): Uroczystość Chrystusa Króla - Święto patronalne Akcji Katolickiej. 

 

GRUDZIEŃ 2012 

1 grudnia (sobota): Diecezjalny Dzień Świętości Życia w Bazylice - Sanktuarium Świętego 

Józefa w  Kaliszu, godz. 11.00. (Stały termin tego Dnia - w sobotę przed Niepokalanym Po-

częciem NMP). 

25 grudnia (wtorek): Uroczystość Bożego Narodzenia. 

31 grudnia (poniedziałek): Dziękczynne „Te Deum” za miniony rok. 

 

STYCZEŃ 2013 

1 stycznia (wtorek): Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Światowy dzień Pokoju. 

6 stycznia (niedziela): Uroczystość Objawienia Pańskiego. 

17 stycznia (czwartek): Dzień Judaizmu. 

18-25 stycznia: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

25 stycznia (piątek): Nabożeństwo Ekumeniczne. 

 

LUTY 2013 

2 lutego (sobota): Święto Ofiarowania Pańskiego. Dzień Życia Konsekrowanego. Uroczy-

stość w Bazylice - Sanktuarium Świętego Józefa z udziałem osób Bogu poświęconych z całej  

Diecezji. 

Zbiórka do puszek dla Klasztorów Kontemplacyjnych w naszej Diecezji w niedzielę poprze-

dzającą lub następującą. 
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11 lutego (poniedziałek): Światowy Dzień Chorego. Zaleca się zorganizowanie w Katedrze 

i w parafiach nabożeństw połączonych z udzieleniem Sakramentu Chorych. 

13 lutego: Środa Popielcowa. 

17 lutego: I Niedziela Wielkiego Postu. Droga Krzyżowa ulicami miasta Kalisza. 

 

MARZEC 2013 

19 marca (wtorek): Uroczystość Świętego Józefa. Suma pontyfikalna w Sanktuarium Święte-

go Józefa o godz. 12.00. 

Święto patronalne Wyższego Seminarium Duchownego. 

22 marca (piątek): Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę. 

24 marca: Niedziela Palmowa. Diecezjalny Dzień Młodzieży. Diecezjalna Pielgrzymka Mło-

dzieży przygotowującej się do bierzmowania na Górę Krzyża Jubileuszowego pod Ostrze-

szowem. 

28 marca: Wielki Czwartek. 

Dziękczynienie za 21. rocznicę ustanowienia Diecezji Kaliskiej (25 marca). 

W Katedrze o godz. 10.00 Msza Krzyżma, odnowienie przyrzeczeń kapłańskich oraz poświę-

cenie Olejów. Koncelebrują Księża Dziekani oraz Dekanalni Referenci ds. Służby Liturgiczne. 

31 marca: Wielkanoc. 

KWIECIEŃ 2013 

1 kwietnia: Poniedziałek Wielkanocny. 

7 kwietnia: Święto Miłosierdzia Bożego (II Niedziela Wielkanocna). 

Główne uroczystości w Kaliszu: 

- w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (ul. Asnyka 54), godz. 12.00 

- w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego (ul. Stawiszyńska 2), godz. 8.30 
 

8 kwietnia (poniedziałek): Diecezjalny Dzień Świętości Kapłańskiej. Pielgrzymka Prezbite-

rium Diecezji Kaliskiej do Katedry (godz. 10.00) i następnie do Bazyliki – Sanktuarium  

Świętego Józefa. Po Mszy św. agapa w Seminarium Duchownym. 

7-14 Kwietnia – Tydzień Miłosierdzia. 

13 kwietnia (sobota): Diecezjalny Dzień Wolontariatu. 

27 kwietnia (sobota): 16. Ogólnopolska Pielgrzymka „Domowego Kościoła”. 

29 kwietnia (poniedziałek): Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Nabożeństwo 

w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, godz. 12.00.  

30 kwietnia – 2 maja Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu w Roku Wiary  
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MAJ 2013 

1 maja (środa): Wspomnienie Świętego Józefa Robotnika. 
Ogólnokrajowa Pielgrzymka „Solidarności” oraz Przedsiębiorców do Sanktuarium Serca Jezusa  

Miłosiernego i do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Dzień modlitw w intencji bezrobotnych. 
 

11 maja (sobota): 44. Sympozjum Józefologiczne w Centrum Józefologicznym w Kaliszu. 

Msza Święta w Sanktuarium Świętego Józefa o godz. 9.00. 

25 maja (sobota): Święcenia kapłańskie w Katedrze w Kaliszu, godz. 11.00. 

30 maja: Boże Ciało. 

31 maja (piątek): Diecezjalna Pielgrzymka Eucharystycznego Ruchu Młodych. 

 

CZERWIEC 2013 

1 czerwca (sobota): Procesja ulicami Kalisza ku czci Świętego Józefa – Patrona Diecezji  

i Miasta. Początek przy kościele św. Wojciecha na Zawodziu o godz. 20.00. 

2 czerwca: Odpust Opieki Świętego Józefa w Bazylice - Sanktuarium w Kaliszu. Suma odpu-

stowa o godz. 12.30. Modlitwa za Miasto Kalisz. 

Wspomnieniem 16. rocznicy wizyty Ojca Świętego w Stolicy Diecezji. 

Uroczysta Adoracja Eucharystyczna w tym samym czasie, w kościołach na całym świe-

cie. 

ŚWIĘTO CARITAS. VIII FESTIWAL ŻYCIA ABBA PATER W KALISZU. II KALISKI MARSZ DLA  

ŻYCIA. 

9 czerwca: Procesja ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z kościoła Ojców Jezuitów  

w Kaliszu o godz. 16.30 do Sanktuarium Świętego Józefa. 

29 czerwca (sobota): Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. 

Święcenia diakonatu w Konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim, godz. 11.00. 

 

LIPIEC 2013 

13-20 lipca: XVII rocznica nawiedzenia Diecezji przez Matkę Bożą w znaku Figury Fatim-

skiej. 

W parafiach całej Diecezji, a zwłaszcza w parafiach-stacjach zatrzymania się Figury Fatim-

skiej, odprawić nabożeństwo rocznicowe. 

 

SIERPIEŃ 2013 

9 sierpnia (piątek): 376 Kaliska i 22 Diecezjalna – Piesza Pielgrzymka do  Częstochowy. 

15 sierpnia (czwartek): Wniebowzięcie NMP. 
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WRZESIEŃ 2013 

1 września (niedziela): Uroczystość Odpustowa w Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie. 

8 września (niedziela): Diecezjalna Pielgrzymka do Matki Bożej na Pólku (parafia Bralin). 

15 września (niedziela): Diecezjalna Pielgrzymka na Górę Krzyża Jubileuszowego pod 

Ostrzeszowem. 

21 września (sobota): Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza. Msza Święta  

w Sanktuarium Świętego Józefa o godz. 10.00. 

 

PAŹDZIERNIK 2013 

13 października (niedziela): XIII Dzień Papieski. W Kaliszu Apel przy pomniku Jana Pawła 

II o godz. 21.00. 

 

LISTOPAD 2013 

24 listopada (niedziela): Uroczystość Chrystusa Króla. Zakończenie Roku Wiary. W Kate-

drze o godz. 10.00. Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Ordynariusza Diece-

zji Kaliskiej J. E. Księdza Biskupa Edwarda Janiaka.  

Święto patronalne Akcji Katolickiej. 

 

WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE DO PRZEŻYWANIA ROKU WIARY W PARAFIACH 

 

1. Ojciec Święty pragnie, aby w Roku Wiary ponownie odkrywać i studiować podstawowe 

treści wiary, które znajdują się w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Zachęcamy więc Dusz-

pasterzy do organizowania, między innymi, katechez dla dorosłych. Katechezy te mogą od-

bywać się cyklicznie w ciągu całego roku albo, na przykład, tylko w okresie Wielkiego Postu. 

Jedną z możliwych form może być seria dwunastu spotkań wokół artykułów Apostolskiego 

Wyznania Wiary: I. Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi; II.  

i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego; III. Który się począł z Ducha Świę-

tego i narodził się z Maryi Dziewicy; IV. Umęczon pod Ponckim Piłatem, Ukrzyżowan, 

umarł i pogrzebion; V. zstąpił do piekieł i trzeciego dnia zmartwychwstał; VI. Wstąpił na 

niebiosa i siedzi po prawicy Ojca; VII. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych; VIII. 

Wierzę w Ducha Świętego; IX. W Święty Kościół Powszechny, Świętych obcowanie;  

X. grzechów odpuszczenie; XI. Ciała zmartwychwstanie; XII. Życie wieczne. Amen. 

Każde spotkanie mogłoby mieć następujący przebieg: I. Modlitwa i wstęp ogólny do kon-

kretnego artykułu Credo; II. Proklamowanie odpowiedniego Słowa z Pisma św. (dwa lub trzy 

czytania); III. Lektura odpowiednio dobranego fragmentu z Katechizmu Kościoła Katolickie-

go; IV. Dialog z uczestnikami katechezy (jeżeli to możliwe). Stawiamy dwa pytania: najpierw 

co myśli świat?, a następnie, co my myślimy o tym artykule naszej Wiary; V. Podsumowanie 

wypowiedzi oraz przedstawienie prawdziwej nauki Kościoła na ten temat i dlaczego powinni-
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śmy być jej wierni; VI. Wspólna modlitwa na zakończenie wraz z Wyznaniem Wiary; VII. 

Błogosławieństwo. 

Oprócz Katechizmu, pomocą do przygotowania poszczególnych katechez mogą być nastę-

pujące pozycje książkowe: Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Żyć Rokiem 

Wiary. Program duszpasterski, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012; Jan Paweł II, 

Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela, Watykan 1987; Wierzę w Chrystusa Odkupiciela, War-

szawa 1991; Wierzę w Ducha Świętego, Watykan 1992; Wierzę w Kościół, Watykan 1996. 

Św. Cyryl Jerozolimski, Katechezy, Warszawa 1973; Katechezy przedchrzcielne i mistago-

giczne, Kraków 2000. Św. Ambroży, Wyjaśnienie Symbolu, w: Wybór Pism Dogmatycznych 

(Pisma Ojców Kościoła, 26), Poznań-Warszawa-Lublin 1970. Św. Tomasz z Akwinu, Wykład 

Składu Apostolskiego, czyli „Wierzę w Boga”, w: Św. Tomasz z Akwinu, Wykład pacierza, 

Poznań 1987, s. 11-59; J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 2012. Ency-

klopedia Katolicka, Lublin 1979, t. 3. Credo; Zeszyty Communio o poszczególnych artyku-

łach Symbolu Wiary (numery: 7, 10, 15, 19, 22, 23, 25, 26, 31, 37, 38, 43, 49, 51, 61, 67, 98, 

104).  

2. Starajmy się, aby w naszym przepowiadaniu było obecne wyjaśnianie poszczególnych 

artykułów Wiary. W szczególny sposób niech to będzie obecne w rekolekcjach adwentowych 

i wielkopostnych. Zachęcajmy wiernych, aby Credo włączali do swojego codziennego pacie-

rza. To jest jeden z celów Roku Wiary. Ojciec św. cytuje św. Augustyna, który mó-

wił: Przyjmijcie formułę wiary, która jest zwana Symbolem. A kiedy ją otrzymacie wypiszcie 

ją w sercu i powtarzajcie ją w sercu każdego dnia. Przed pójściem spać, przed wyjściem, za-

opatrzcie się w ten symbol. Nikt nie pisze Symbolu jedynie, aby Go czytać, ale aby Go rozwa-

żać. 

Wskazane jest, aby podczas codziennej Mszy Świętej głoszona była krótka homilia umac-

niająca naszą wiarę. Pamiętajmy o krótkiej ciszy po homilii, aby Słowo mogło być przyjęte 

do naszego życia i by wydało właściwy owoc. 

3. Należy także przedstawiać konkretnych Świętych jako świadków wiary. Przede wszyst-

kim wzorem w pielgrzymce wiary jest Maryja i Święty Józef. Jako Diecezja nasze Wyznanie 

Wiary wraz z Maryją złożymy 8 września na Pólku w parafii Bralin. 

Zachęcamy do nawiedzania Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, w którym 50 lat te-

mu z woli Ojca św. bł. Jana XXIII modlono się do Świętego Józefa o owocne obrady Soboru. 

Dziś możemy prosić Świętego Józefa, aby był patronem naszej wiary na nasze trudne czasy 

aż do przejścia przez śmierć do Domu Ojca.  

4. Życzeniem Papieża jest również pogłębienie wiary w obecność Jezusa w Eucharystii.  

W naszej Diecezji każda pierwsza niedziela miesiąca będzie niedzielą adoracyjną. Podczas 

Mszy Świętej bez homilii, po modlitwie post communionem, wystawienie Najświętszego  

Sakramentu z prowadzoną adoracją. 

5. Różne inne inicjatywy i pomoce do przeżywania Roku Wiary będą przedstawiane na na-

szej diecezjalnej stronie internetowej oraz w naszych diecezjalnych mediach: Radiu „Rodzi-

na” i Dwutygodniku „Opiekun”. 

Pomocą w przeżywaniu Roku Wiary na płaszczyźnie Kościoła Powszechnego będzie stro-

na internetowa: www.annusfidei.va. Znajdziemy tam informacje o wszystkich przewidzia-

nych spotkaniach z Ojcem Świętym i o najważniejszych wydarzeniach Roku Wiar. 

 

http://www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/it.html
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„Rok Wiary będzie również okazją do wzmocnienia świadectwa miłosierdzia” (nr 14) - 

stwierdza Benedykt XVI, gdyż wiara bez uczynków miłości jest martwa, czyli w gruncie rze-

czy jej nie ma. Słowa Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich naj-

mniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40), są dla chrześcijan ostrzeżeniem, a zarazem nie-

ustannym wezwaniem, aby ponownie ofiarować tę miłość, którą On troszczy się o nas. 

Zaleca się, aby w Roku Wiary w każdej parafii powstały widoczne, konkretne dzieła miło-

sierdzia, jako owoc wiary. 

Na poziomie diecezjalnym, podejmiemy konkretne dzieło przedstawione nam przez  

Caritas naszej Diecezji. 

 

*** 

Zawierzam ten Rok w naszej Diecezji Świętemu Józefowi. Wraz z nim, przewodnicz-

ką na drodze naszej wiary niech będzie Maryja, która rozważała i zachowywała w sercu 

słowo Boże. Od Świętej Rodziny uczmy się wiary i przez jej wstawiennictwo prośmy  

Chrystusa: „Panie, przymnóż nam wiary!” (Łk 17,5). 

 

 

 

+ Edward Janiak 

    Biskup Kaliski 


