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KOMUNIKAT PRASOWY: Jubileusz Osób Chorych oraz Niepe#nosprawnych
PCPNE

Rozpoczyna si# 10 czerwca Jubileusz chorych i niepe#nosprawnych. Sobota 11 wielkie #wi#to
otwarte dla wszystkich,  a w niedziel# Msza z Papie#em

Przekracza# limity, to #yczenie i codzienno## wielu naszych braci, którzy z wielk# pasj# pragn#
podkre#li# to poj#cie tak#e poprzez udzia# w wielkim wydarzeniu jubileuszowym zaplanowanym
od 10 do 12 czerwca. Przekracza# limity jest tematem #wi#ta Powitania, które odb#dzie si# w
sobotnie popo#udnie w ogrodach Zamku #wietego Anio#a, gdzie od godziny 14:00 do 21:00
mo#na odwiedzi# "Namioty Mi#osierdzia", w którym niektóre organizacje wolontariatu przeka##
w#asne do#wiadczenie ze #wiata choroby i niepe#nosprawno#ci. O godzinie 18.00 rozpocznie
si# uroczysto## ze wst#pem wolnym, ze szczególnym udzia#em Wojska Karabinierów. Festiwal,
prowadzony przez prezentera telewizyjnego i radiowego Rudyego Zerbi i przez niewidom#
piosenkark# Annaliz# Minetti, b#dzie okazj# do radosnego dzielenia si#, w którego bohaterami
b#d# w#a#nie osoby chore i niepe#nosprawne, które wyst#pi# wraz z piosenkarzami, tancerzami,
magikami mi#dzy innymi Alessandr# Amoroso, Silvanem, Simon# Atzori, Bebe Vio, Nicole Orlando
i Stefanem Oradei.

Niedziela, 12 czerwca na placu #wi#tego Piotra, ju# od godziny 8.30 piosenki i odczyty wykonywane
przez osoby niepe#nosprawne i chore, b#d# wykonywane na zmian# z niektórymi #wiadectwami
w programie, zatytu#owanym "Kiedy jestem s#aby, jestem mocny", który przygotuje do mszy #w.
z papie#em Franciszkiem zaplanowanej na 10.30. Celebracj#, b#dzie mo#na #ledzi# na #ywo
na ca#ym #wiecie, z t#umaczeniem na j#zyk migowy, transmitowan# na stronie internetowej
Jubileuszu (www.im.va) , a która zostanie ubogacona o kilka nowych pomys#ów. S#u#ba liturgiczna
i odczyty b#d# mia#y jako protagonistów niepe#nosprawnych. Ponadto, po raz pierwszy na placu
#wi#tego Piotra, czytanie ewangelii b#dzie odegrane przez grup# osób niepe#nosprawnych, aby
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umo#liwi# zrozumienie tekstu pielgrzymom z upo#ledzeniem umys#owym. Bardzo oczekiwana jest
ta Eucharystia, na któr# wszyscy s# zaproszeni. Aby u#atwi# w niej udzia#, s# do dyspozycji
darmowe zaproszenia na recepcji Centrum Pielgrzymów przy Via della Conciliazione 7.

Jubileusz rozpocznie si# po po#udniu w pi#tek, 10 czerwca, pielgrzymk# do Drzwi #wi#tych
bazyliki #w.Piotra. W ko#ciele Santa Maria in Vallicella b#dzie mo#na uczestniczy# w adoracji
eucharystycznej i przyst#pi# do Sakramentu Pojednania od 15.30 do 18.30, a o 17.00
przewidziana jest Katecheza "Mi#osierdzie #ród#em rado#ci" wyg#oszona przez o. Cyryla
Axelrod (ksi#dz redemptorysta g#uchoniewidomy) szczególnie po#wi#cona osobom, które s#
g#uche, g#uchoniewidome, niewidome i niedowidz#ce. Katecheza b#dzie przedstawiona z us#ug#
t#umaczenia L.I.S. oraz Mi#dzynarodowego J#zyka Migowego, L.I.S./dotykowego. Nast#pnego
dnia, w sobot#, 11 czerwca, we wszystkich ko#cio#ach jubileuszowych i w ko#ciele Sant'Andrea della
Valle, znowu b#dzie mo#na uczestniczy# w adoracji i spowiedzi pocz#wszy od 8:30 a# do pocz#tku
katechez, które odb#d# si# w tych ko#cio#ach. Katecheza b#dzie trwa#a oko#o godziny, a tematem
b#dzie dla wszystkich " Mi#osierdzie #ród#em rado#ci". W Santa Maria in Vallicella katecheza
b#dzie g#oszona w j#zyku w#oskim przez ks. Pra#. Luigi Marrucci, biskupa Civitavecchia, o
godzinie 11.00. W Sant'Andrea della Valle, o godzinie 10.00, katecheza symboliczna po w#osku
zostanie wyg#oszona przez ks. Pra#. Gerarda Dancourt, emerytowany biskupa Nanterre. W San
Salvatore in Lauro, o godzinie 11.00, katecheza odb#dzie si# w j#zyku angielskim przez ks.
Pra#.. Arthura Roche, sekretarza Kongregacji Kultu Bo#ego i Dyscypliny Sakramentów. Wreszcie,
w ko#ciele San Giovanni dei Fiorentini, o godzinie 11.00, katecheza w j#zyku hiszpa#skim b#dzie
wyg#oszona przez ks. Pra#. Octavio Ruiz Arenas, sekretarza Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej
Ewangelizacji.

Wreszcie, przy okazji tego wielkiego wydarzenia jubileuszowego b#dzie inicjatywa promowania
zdrowia sponsorowana przez Fundacj# Med Tag. Od pi#tku, 10 czerwca a# do ko#ca tych trzech
intensywnych dni, w s#siedztwie czterech bazylik papieskich b#dzie znajdowa# si# tyle# "punktów
zdrowia" (health points), które oferuj# za darmo, zw#aszcza dla wielu bezdomnych w mie#cie,
specjalistyczn# opiek# zdrowotn#: lekarze specjali#ci i personel medyczny b#dzie do dyspozycji w
zakresie medycyny ogólnej, dermatologii, medycyny piersi, pediatrii i ginekologii.

Dla informacji: www.im.va

info@im.va
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