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KOMUNIKAT 
25. rocznica wizyty św. Jana Pawła II w Kaliszu 

_________________________________________________ 

W tym roku obchodzimy 25-tą rocznicę wizyty Papieża Jana Pawła II w Kaliszu, która 
miała miejsce 4 czerwca 1997 r. Pragniemy wyrazić nasze dziękczynienie za pobyt Ojca 
Świętego w naszej Diecezji i za wszystkie owoce duchowe z niego płynące oraz cały 
pontyfikat Świętego Papieża Polaka. 
 Nasze rocznicowe obchody rozpoczniemy w czwartek 2 czerwca czuwaniem 
modlitewnym o godz. 17.00 i następnie Mszą św. o godz. 18.00 sprawowaną przez ks. 
Biskupa Andrzeja Dziubę w Sanktuarium Świętego Józefa. Wszystkich diecezjan zapraszamy 
do wspólnego dziękczynienia, kapłanów zachęcamy do organizowania większych grup 
swoich parafian i przybycia do Sanktuarium.  
 W auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu w piątek 3 czerwca odbędzie 
się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Życie najpiękniejszym darem Boga”. Eucharystia 
sprawowana w kaplicy seminaryjnej o godz. 9.00, pod przewodnictwem Księdza Biskupa 
Damiana Bryla rozpocznie obrady, które potrwają do godz.17.30. Konferencja ma charakter 
otwarty więc zapraszamy wszystkich zainteresowanych.  
 Przy parafii św. Papieża Jana Pawła II w Kaliszu, w sobotę 4 czerwca będzie miał 
miejsce Festyn Rodzinny. Całe popołudnie od godz. 12.00 do godz. 18.00 będzie wypełnione 
atrakcjami, które pozwolą miło spędzić czas i doświadczyć wspólnoty i wartości rodziny. 
Drugim sobotnim wydarzeniem będzie Koncert Papieski w wykonaniu Filharmonii Kaliskiej, 
który odbędzie się w kościele Garnizonowym o godz. 19.30. 

W niedzielę 5 czerwca obchodząc Odpust Opieki Świętego Józefa, Ksiądz Biskup 
Damian Bryl będzie modlił się za miasto Kalisz w czasie Eucharystii o godz. 12.30  
w Sanktuarium Świętego Józefa. Natomiast o godz. 16.30 w katedrze św. Mikołaja Mszę św. 
dziękczynną będzie sprawował Ksiądz Biskup Łukasz Buzun.  
 Drodzy diecezjanie, szczególnie mieszkańcy Kalisza i okolic, zapraszamy Was do 
uczestnictwa w tych wydarzeniach. Niech osoba Świętego Jana Pawła II zgromadzi nas 
wszystkich na wspólnym dziękczynieniu. Niech osoba i nauczanie wielkiego Papieża 
inspiruje nas do pracy w wymiarze osobistym i społecznym.  

bp Łukasz Buzun 
Wikariusz Generalny 

Komunikat należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich podczas Mszy św. w 
niedzielę 29 maja 2022 r. 


