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Comunicado de Imprensa: Jubileu dos sacerdotes

Milhares de sacerdotes e seminaristas em Roma para o Jubileu dos Sacerdotes

Quinta-feira, 2 de junho, o Papa Francisco pregará o retiro a todos os sacerdotes. Em todo
o mundo, através do direto na TV ou do streaming no site www.im.va, pode acompanhar-se
as três meditações nas Basílicas Papais.

“À imagem do Bom Pastor, o presbítero é um homem de misericórdia e de compaixão, está perto
do seu povo e é servidor de todos”. É esta a expressão do Papa Francisco que servirá de fio
condutor ao evento jubilar destinado aos sacerdotes e aos seminaristas, programado para 1-3 de
junho e cuja grande novidade será a possibilidade de acompanhar as meditações que o Papa
Francisco partilhará com os sacerdotes e os seminaristas, na quinta-feira, 2 de junho, não apenas
nas principais televisões católicas nacionais e internacionais, mas também em streaming no site
oficial do Jubileu (www.im.va).
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Entretanto, para este Jubileu já estão presentes em Roma mais de 6.000 pessoas, entre sacerdotes
e seminaristas. O encontro que lhes é dedicado abre-se esta manhã, quarta-feira, 1 de junho, com
a preparação para a peregrinação à Porta Santa de São Pedro. As igrejas jubilares (San Salvatore
in Lauro, Santa Maria in Vallicella e San Giovanni dei Fiorentini) acolherão todos os que aí quiserem
permanecer para a Adoração Eucarística e para se abeirar do sacramento da Reconciliação. Depois
da peregrinação, às 17:30h, começarão as catequeses por grupos linguísticos em várias igrejas
de Roma, a que se seguirá a Santa Missa. A proferir a catequese para os participantes de língua
francesa, na igreja de San Luigi dei Francesi, estará D. Vincent Dollmann, Bispo auxiliar de
Estrasburgo. Para os anglófonos, na Basílica de Sant’Andrea della Valle, estará D. Robert Barron,
Bispo auxiliar de Los Angeles, ao passo que os italianos encontrarão na igreja de Santa Maria in
Vallicella o Card. Gianfranco Ravasi, Presidente do Pontifício Conselho para a Cultura. Aos polacos,
na Basílica de S. Marcos Evangelista al Campidoglio, falará D. Grzegorz Rys, Bispo auxiliar de
Cracóvia, e aos de língua portuguesa, na igreja de Santa Mónica, falará D. Paulo Cézar Costa, Bispo
auxiliar do Rio de Janeiro. O Card. José Luis Lacunza Maestrojuán, Bispo de David (Panamá),
estará na Basílica dos SS. XII Apóstolos para os sacerdotes e seminaristas de língua espanhola,
ao passo que os de língua alemã encontrarão D. Georg Gänswein, Prefeito da Casa Pontifícia, na
igreja de San Salvatore in Lauro.

O dia 2 junho, quinta-feira, será consagrado ao retiro pregado pelo Santo Padre nas três Basílicas
Papais de Santa Maria Maior, São João de Latrão e São Paulo fora de Muros. O Papa Francisco
estará em todas elas, numa de cada vez, respetivamente às 10.00h, às 12.00h e às 16.00h, horário
de início da terceira e última meditação. Os sacerdotes e seminaristas reunidos nas outras Basílicas
acompanharão o retiro graças à ligação operada pelo Centro Televisivo Vaticano. As mesmas
imagens serão difundidas também pelas principais cadeias televisivas católicas. Em Itália, o direto
será transmitido pela TV2000 e pela Telepace. Entre as numerosas cadeias televisivas estrangeiras
destacamos os diretos da Rede Vida, Canção Nova (Brasil), Nueva Imagen, Canal 7 (Argentina),
EWTN, BCTV (USA), TVAlicante (CETELMON-Espanha). Além disso, todo o retiro poderá também
ser acompanhado em streaming no website do Jubileu da Misericórdia, no endereço www.im.va,
sendo facultada a possibilidade de escolher o áudio mais conveniente, ou o original italiano, ou a
tradução simultânea em inglês, francês, espanhol, português, alemão e polaco.

De modo a concluir o dia de retiro de modo mais apropriado, logo a seguir à terceira meditação do
Santo Padre iniciarão as concelebrações eucarísticas, mesmo nas três Basílicas ou em algumas
outras igrejas na área da Basílica Ostiense, de modo a permitir que os diversos grupos linguísticos
celebrem a missa na sua língua.

Finalmente, no dia 3 de junho, sexta-feira, na Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, o Papa
Francisco presidirá à concelebração eucarística na Praça de São Pedro. Assim se concluirá o grande
evento jubilar destinado aos sacerdotes, no preciso dia do 160° aniversário da instituição desta
solenidade para a Igreja universal.

Par informações: www.im.va

info@im.va


