MODLITWA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI
25-LECIA DIECEZJI KALISKIEJ

Wszechmogący i Miłosierny Ojcze, Ty przez Jezusa Chrystusa, Twojego
umiłowanego Syna i w mocy Ducha Świętego, we wspólnocie Kościoła, objawiasz
nam nieskończoną miłość i dajesz nam zbawienie. Boże, Panie nieba i ziemi, Tobie
chwała, hołd i dziękczynienie, bo bez Twojej woli nic nie istnieje. Ufni w Twoją
Opatrzność, która kieruje losami świata i ludzi oraz świadomi Twojej dobroci
i hojności, dziękujemy Ci za Kościół Kaliski, który powołałeś do istnienia 25 lat
temu, mocą decyzji następcy św. Piotra, Świętego Papieża Jana Pawła II
i powierzyłeś go opiece św. Józefa, Oblubieńca Maryi i Opiekuna Zbawiciela.
Dziękujemy za biskupów naszego Kościoła, którzy w tym czasie pełnili i pełnią
swój pasterski urząd. Naszym dziękczynieniem obejmujemy najważniejsze
wydarzenia, które budowały jedność naszej diecezji i w których objawiałeś swoją
moc i miłość: wizytę św. Jana Pawła II, peregrynację obrazu św. Józefa Kaliskiego,
obrazu Chrystusa Miłosiernego oraz kopii ikony obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej, Synod Diecezjalny oraz Diecezjalny Kongres Eucharystyczny.
Dziękujemy za powstałe struktury administracyjne diecezji, które pozwoliłeś
zbudować ku Twojej chwale i dla dobra wiernych diecezji: Wyższe Seminarium
Duchowne, Kurię Diecezjalną, Domy dla Księży Emerytów im. św. Jana Pawła II
w Ostrowie Wlkp. i Kaliszu, Centrum Józefologiczne i diecezjalną Caritas.
Wyrażając naszą wdzięczność, wyznajemy, że Tobie zawdzięczamy
wszystkie te dzieła i jedność naszej diecezji. Wdzięczni za otrzymane dary,
pokornie prosimy, abyś dalej w obfitości zsyłał swoje błogosławieństwo na
pasterza diecezji: biskupa Edwarda i jego biskupa pomocniczego Łukasza, na
biskupów seniorów: Pierwszego Biskupa Kaliskiego Stanisława i biskupa Teofila,
na wszystkich prezbiterów, diakonów i kleryków. Niech Twoje błogosławieństwo
spływa na nasze Wyższe Seminarium Duchowne i daje nam nowe, liczne i święte
powołania do służby kapłańskiej. Błogosław rodzinom, ludziom samotnym,
chorym, cierpiącym, znajdującym się w trudnych życiowych sytuacjach. Niech
Twoje błogosławieństwo towarzyszy wszystkim nowym dziełom i inicjatywom,
które będą realizowane w naszej diecezji. Umacniaj wszystkich diecezjan w wierze,
nadziei i miłości oraz prowadź drogą dającą zbawienie, które daje nam Jezus
Chrystus, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

