Jubileusz wi#zniów
06/11/2016
Basilica di San Pietro
Basilica di San Pietro - Città del Vaticano - Città del Vaticano

Program w zarysie

Sobota, 5 listopada

Od godz. 15.00 do 17.00

W ko#cio#ach jubileuszowych:
S. Salvatore in Lauro,
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S. Maria in Vallicella (Chiesa Nuova),
S. Giovanni Battista dei Fiorentini

Adoracja eucharystyczna

Sakrament Pojednania

Od godz. 16.00 do 18.00

Pielgrzymka do Drzwi #wi#tych

Niedziela, 6 listopada

Godz. 7.30

Otwarcie Bazyliki #wi#tego Piotra

Godz. 9.00

Uroczysty moment z niektórymi #wiadectwami

Godz. 9.30

Ró#aniec w przygotowaniu do Mszy #wi#tej
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Godz. 10:00

Msza #w. w Bazylice #wi#tego Piotra przewodniczy Papie#

Godz. 12,00

Franciszek

Angelus z Papie#em Franciszkiem (Plac #wi#tego Piotra)

Przewiduje ono ekspozycj# produktów wytwarzanych w wi#zieniu. Dla tej inicjatywy non-profit
otworzy si# stoisko w pobli#u Castel Sant'Angelo.

Informacje ogólne.

Na " Jubileusz wi##niów" zaproszeni s# przede wszystkim wi##niowie z ich rodzinami, personel
wi#zienny, kapelani wi#zienni i stowarzyszenia, które oferuj# us#ugi wewn#trz i na zewn#trz wi#zie#.

Wszyscy oni powinni zwróci# si# o bilety udzia#u we Mszy #w. z Papie#em Franciszkiem do 7
pa#dziernika w Sekretariacie Jubileuszu, przy Papieskiej Radzie Wspierania Nowej Ewangelizacji,
wysy#aj#c e-mail na info@im.va. W e-mailu nale#y wskaza# imi# i nazwisko, funkcj#, numer
telefonu komórkowego (lidera grupy) oraz liczb# koniecznych biletów, okre#laj#c szczegó#y
dotycz#ce grupy oraz wskazuj#c ilu ksi##y bierze udzia#.

· Uczestnicy z W#och.

We W#oszech udzia# duszpasterstwa wi#ziennego jest organizowany przez Generalnego
Inspektora Kapelanów, natomiast udzia# w#adz i pracowników administracji systemu
penitencjarnego jest organizowany przez Departament Administracji Wi#ziennej.
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· Uczestnicy nie zwi#zani ze #wiatem wi#ziennictwa.

Wszyscy inni zainteresowani uczestnictwem we Mszy #w. mog# ubiega# si# o bilety w
Prefekturze Domu Papieskiego.

· Koncelebracja.

Koncelebracja poza kardyna#ami i biskupami jest przewidziana jedynie dla kapelanów
wi#ziennych.

· #wi#towanie Mi#osierdzia.

Aby wzi## udzia# w #wi#towaniu Mi#osierdzia w auli Paw#a VI nie wymaga si# specjalnych biletów.

· Odbiór biletów

Bilety zamówione w Sekretariacie Jubileuszu mog# zosta# odebrane od 31 pa#dziernika
w Recepcji Centrum Pielgrzyma, które znajduje si# przy Via della Conciliazione 7, czynnym
codziennie od 7.30 do 18.30. Kapelani wi#zienni, którzy ubiegali si# o koncelebrowanie powinni
zwróci# si# o odpowiedni bilet pokazuj#c swój CELEBRET.

Ten sam bilet mo#e by# wykorzystany do odbycia pielgrzymki do Drzwi #wi#tych bazyliki #wi#tego
Piotra, w sobot# 5 listopada od 16.00 do 18.00.

Przypominamy, #e bilety s# jak zawsze, za darmo.
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