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Informacja prasowa: Jubileusz ch#opców i dziewcz#t
19 kwietnia, 2016 PCPNE

  KOMUNIKAT PRASOWY

Po raz pierwszy 60 tysi#cy nastolatków z ca#ego #wiata spotka Papie#a Franciszka z okazji
Jubileuszu ch#opców i dziewcz#t

Wiele inicjatyw zaplanowanych od 23 do 25 kwietnia w Watykanie i w Rzymie,

        go#cinno## wspólnot parafialnych diecezji

Kolumnada #w Piotra, która staje si# wielkim "konfesjona#em" i "namioty mi#osierdzia", które
wznosz#  si# w historycznym centrum miasta: Watykan i Rzym przygotowuj# si# w ten sposób na
przyj#cie tysi#cy ch#opców i dziewcz#t, którzy z ca#ych W#och i ze #wiata spotkaj# si# w Wiecznym
mie#cie z okazji Jubileuszu im po#wi#conemu, zaplanowanego w dniach od 23 do 25 kwietnia. Trzy
intensywne dni modlitwy, spowiedzi, pielgrzymki do Drzwi #wi#tych bazyliki #w.Piotra, ale tak#e
dzie# #wi#towania i dzielenia w znaku tego #wi#tego Roku Mi#osierdzia. "Ten cenny czas dotyczy
równie# wy, drodzy ch#opcy i dziewcz#ta, a ja zwracam si# do was, aby zaprosi# was do
wzi#cia w nim udzia#u, by sta# si# g#ównymi bohaterami, odkrywaj#c si# jako dzieci Bo#e
(por 1 J 3,1)" pisze Papie# Franciszek w przes#aniu na Jubileusz ch#opców i dziewcz#t, wzywaj#c
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wszystkich, aby czuli si# powo#ani do prze#ywania #wi#tego Roku Mi#osierdzia uczestnicz#c w
tym wielkim wydarzeniu jubileuszowym z tematem "Dorasta# mi#osierni jako Ojciec", dlatego
dost#pna jest do pobrania równie# pomoc z linku http: // www. gmg2016.it/giubileo-dei-ragazzi/
sussidio/.

Sobota, 23 kwietnia Dzie# rozpocznie si# z pielgrzymk# do Drzwi #wi#tych, która rozpocznie
si# przej#ciem m#odych pielgrzymów z Castel S. Angelo wzd#u# Via della Conciliazione, aby
dosta# si# do Piazza San Pietro. S#ynna kolumnada Berniniego zamieni si# w "" u#cisk "Ojciec #e
ch#opcy i dziewcz#ta b#d# do#wiadcza# dzi#ki ponad 150 kap#anów, którzy b#d# si# zmienia# w
sposób ci#g#y od 09:30 do 17:30, aby w pe#ni do#wiadczy# sakramentu Pojednania. W godzinach
popo#udniowych, na ko#cu Drogi Jubileuszowej w bazylice, która ko#czy si# na wyznanie wiary
Piotra w Grobie, ch#opcy zostanie przeniesiony na Stadion Olimpijski na wielkie przyj#cie z muzyk#
i #wiadectw, które rozpocznie si# o godzinie 20:30. Ju# od 19.00, ale stadion b#dzie miejscem
wyst#pów niektórych grup z ró#nych diecezji, ekspresja ró#nych do#wiadczeniach duszpasterstwa
m#odzie#y. Mieszcz#cy si# w ci#gu trzech dni od Jubileuszu, partia wieczorem organizowana jest
przez Krajowy Urz#d ds Duszpasterstwa M#odzie#y ISE i b#dzie transmitowana na #ywo na TV2000
i INBLU Radia. Partia b#dzie kierowany przez Simona Annichiarico z aktork# Tosca D'Aquino
udzia#u i wk#adu choreografa telewizji i teatru, Manolo Casalino. Wiele z nich to gwiazdy artystów
Wieczór: Lorenzo Fragola, Francesca Michielin, Arisa, Giovanni Caccamo, Moreno, Deborah Iurato,
Shari, Drogi Jack, Furia i Andrea D'Alessio. Na scenie na Olimpico b#dzie kolejno g#ówne i kilka
#wiadectw refleksji i uwagi do #ycia przez przedstawicieli #wiata kina, sportu i astronomii.

Niedziela, 24 kwietnia o godzinie 10:30 Msza #w Franciszek na placu #wi#tego Piotra, b#dzie
stanowi# kulminacj# tej wielkiej imprezy jubileuszowej. Dzie# b#dzie kontynuowa# alletende wizyty
Mi#osierdzia skonfigurowa# przy okazji tego wielkiego kwadratów evento.Sette w historycznym
centrum Rzymu (Piazza S. Silvestro, Schody Hiszpa#skie, Piazza S. Salvatore in Lauro, Piazza S.
Maria in Trastevere, Piazza S. Maria in Vallicella - Chiesa Nuova, Piazza Pia Castel Sant'Angelo
i obszar Pincio Terrace) odb#dzie si# od soboty do poniedzia#ku, jak wiele namiotów, które
mówi# do pielgrzymów i mieszka#ców do Romatestimonianze duchowych i uczynki mi#osierdzia.
Wi#kszo## facetów, którzy przybyli do Rzymu na to wydarzenie jubileuszu odb#dzie si# w
rzymskich parafiach. W rzeczywisto#ci s# one ponad 200 wspólnot, odpowiadaj#c na zaproszenie
S#u#by Duszpasterstwa M#odzie#y diecezji rzymskiej a g#o#nikami Centre Rzymian, zapewni
zakwaterowanie na ziemi# stylu GMG. "Ko#ció# Rzymu, który przewodzi w mi#o#ci wszystkim
innym", poniewa# #w Ignacego, ma twarz parafian i ludzi m#odych wspólnot rzymskich, gdzie
trwaj# przygotowania do przyjazdu tych ch#opców. W tych dniach w ko#cu policja stanowa zapewni
karawan# w pobli#u Castel Sant'Angelo trenowania m#odych ludzi do odpowiedzialnego korzystania
z Internetu i mediów spo#eczno#ciowych.
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