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Biskup Kaliski

Komunikat Biskupa Kaliskiego
dotyczący głównych obchodów Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego

Z radością pragnę poinformować wszystkich Diecezjan, że zbliżamy się do
centralnych obchodów Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego. Ponieważ Diecezjalny
Kongres Eucharystyczny ma służyć wszystkim wiernym w ich pielgrzymowaniu do Domu
Ojca, objął on swoim zasięgiem całą naszą diecezję i odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy
etap rozpoczął

się w pierwszy czwartek po Wielkanocy, czyli 9 kwietnia 2015

w Wieruszowie. Była to pierwsza stacja kongresowa. Kolejne stacje odbyły się w kolejne
czwartki w Jarocinie, Kępnie, Krotoszynie, Ostrzeszowie, Pleszewie i w Błaszkach. Ten etap
Kongresu jest już zakończony i dziękujemy Panu Bogu za jego owoce i wszystkim wiernym
czynnie uczestniczącym w dawaniu świadectwa miłości do Najświętszego Sakramentu.
Główne obchody Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego odbędą się w Kaliszu
i w Ostrowie Wielkopolskim. Rozpocznie je uroczysta Eucharystia celebrowana w kaliskiej
katedrze, w czwartek 28 maja o godz. 18.30. Następnie, na każdy dzień trwania Kongresu
został wyznaczony jeden kościół stacyjny w Kaliszu lub w Ostrowie Wielkopolskim. Każdy
kościół będzie gromadził wiernych poszczególnych dekanatów kaliskich i ostrowskich oraz
przedstawicieli różnych stanów duchownych i świeckich, grupy modlitewne, duszpasterskie
i charytatywne z całej diecezji. W każdym kościele stacyjnym będzie konferencja
o Eucharystii, uroczysta Msza Święta i procesja eucharystyczna. Konferencje będą
wygłaszane przez księży profesorów katolickich Wydziałów Teologicznych z całej Polski,
a Eucharystii będą przewodniczyć zaproszeni księża biskupi.
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w tym dniu wszyscy wierni wzięli udział w tradycyjnej procesji eucharystycznej. W Kaliszu
o godz. 10.30 rozpocznie się uroczysta procesja eucharystyczna ulicami miasta Kalisza, którą
zakończy Msza Święta celebrowana przed Bazyliką św. Józefa. Będzie jej przewodniczył
Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Piero Marini, były ceremoniarz Ojca Świętego Jana Pawła
II, a obecnie Przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów
Eucharystycznych. Miejska procesja Bożego Ciała przejdzie także ulicami Ostrowa
Wielkopolskiego.
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sympozjum naukowe o Eucharystii, które odbędzie się 30 maja 2015 roku w Wyższym
Seminarium Duchownym w Kaliszu. W tym też dniu o godz. 18.00 wyruszy tradycyjna
procesja „Od Wojciecha do Józefa", która w tym roku przyjmie charakter „Marszu dla
Życia". Odbędą się także dwa koncerty: Koncert Filharmonii Kaliskiej i połączonych chórów
w kościele garnizonowym w Kaliszu 3 czerwca o godz. 20.00 i koncert zespołu Golec
uOrkiestra przy bazylice św. Józefa w Kaliszu 4 czerwca o godz. 17.00.
Zachęcam Diecezjan do licznego włączenia się w obchody Diecezjalnego Kongresu
Eucharystycznego, którego celem jest pogłębienie naszej wiary w realną obecność Chrystusa
w Eucharystii. Z radością przyjmijmy zaproszenie Chrystusa, który został z nami, aby karmić
nas swoim Ciałem.
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Zarządzenie
Komunikat należy odczytać w niedzielę, 24 maja 2015/ębku na wszystkich Mszach
św. w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
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