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K O M U N I K A T  

 

Centralne uroczystości obchodów jubileuszu 1050. lecia biskupstwa poznańskiego 

22-24 czerwca 2018 roku 

 

1. W piątek, dnia 22 czerwca 2018 roku o godzinie 17.00 z kościoła Ojców Franciszkanów na 

Wzgórzu Przemysła wyruszy procesja z Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej w Cudy 

Wielmożnej Pani Poznania do poznańskiej Fary. Kapłanów zapraszamy do wzięcia udziału 

w procesji. Następnie w Farze o godzinie 18:00 odprawiona zostanie Eucharystia. W ramach 

jubileuszu w Farze odbędzie się także o 21.00 Apel Maryjny oraz o północy odprawiona 

zostanie Pasterka Maryjna, przez całą noc trwać będzie czuwanie. W sobotę (23.06) o 6.00 

oraz o 12:30 zostaną odprawione Msze Święte. W czasie każdej Mszy Świętej istnieje 

możliwość koncelebry. 

2. Serdecznie zapraszamy wszystkich kapłanów naszej archidiecezji do wzięcia udziału  

w procesji z Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania, 

która wyruszy spod poznańskiej Fary na Plac Katedralny w sobotę, dnia 23 czerwca br., o 

godzinie 13.30. Kapłanów prosimy o zabranie komży i białej stuły. 

3. Informujemy, że w porozumieniu z władzami miasta Poznania wyznaczono płatne parkingi  

dla autokarów i samochodów, którymi wierni będą przyjeżdżać na sobotnie uroczystości 

przy Termach Maltańskich w Poznaniu. Trzeba zatem tak zaplanować przyjazd, aby na czas 

dotrzeć na miejsce uroczystości. Autokary i samochody mogą podjechać pod wjazd na 

Ostrów Tumski, wysadzić wiernych i odjechać na parking. 

4. Prosimy, aby delegacje z parafii zabrały z sobą woreczek ziemi. W zebranej ziemi zostanie 

posadzony jubileuszowy dąb. 

5. Kapłanów zapraszamy do koncelebrowania Eucharystii jubileuszowej, która rozpocznie  

się w sobotę, dnia 23 czerwca br. o godzinie 17.00 na Placu Katedralnym. Prosimy o 

zabranie alby i białej stuły. Mszy Świętej będzie przewodniczył legat papieski Ksiądz 

Kardynał Dominik Duka, Prymas Czech. 

6. W niedzielę, dnia 24 czerwca 2018 roku o godzinie 13.00 w katedrze poznańskiej 

rozpocznie się uroczysta Eucharystia dla rodzin. Następnie odbędzie się festyn dla rodzin na 

Placu Katedralnym. Zaprośmy do udziału rodziny z dziećmi z naszych parafii. 
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