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Comunicado de Imprensa: Jubileu do voluntariado com o Papa Francisco,
próximo às vítimas e aos socorristas do terramoto no centro da Itália
2016-08-26-pcpne

A festa programada para sábado, 3 de setembro, às 20.00H será cancelada

Neste momento, em que tantas famílias sofrem com a perda abrupta dos seus entes queridos, com a
destruição das habitações e a precariedade das condições ambientais, sentimo-nos profundamente
próximos, oferecendo o conforto e o apoio da força da fé e da consolação na Misericórdia. O Jubileu
do mundo do voluntariado vive esta jornada na proximidade com todos os que precisam do apoio
e ajuda mais imediatos.

Por este motivo, o programa do Jubileu do Voluntariado e dos Operadores de Misericórdia,
programado para os dias 2-4 de setembro, sofrerá uma alteração. O momento festivo de
acolhimento a todos os voluntários, previsto para sábado, dia 3 de setembro, pelas 20.00h fica
cancelado. Achamos por bem viver este momento de encontro com o Papa Francisco, no sábado
de manhã, pelas 10.00h, e a Santa Messa, no domingo, dia 4, às 10.30h, em solidariedade uns
com os outros: os que estiverem em Roma, reforçando o compromisso dos voluntários empenhados
nos territórios do terramoto; e os que ficaram a trabalhar e a exercer a sua missão nesses lugares
destruídos, espiritualmente próximos aos voluntários em São Pedro.

* No programa do evento, na tarde de sexta-feira, dia 2, e de sábado, dia 3, mantém-se a presença
de alguns stands das associações de voluntariado nos Jardins do Castel Sant’Angelo, bem como,
também na sexta-feira e no sábado, a possibilidade do percurso “Nos passos dos Santos e Beatos
da misericórdia”.
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PROGRAMA

Sexta-feira, 2 de setembro de 2016

            Das 14.00h às 17.00h

                    Nas igrejas jubilares: (S. Salvatore in Lauro, S. Giovanni dei Fiorentini e S. Maria
in Vallicella “Chiesa Nuova”):

                                   Adoração Eucarística

                                   Sacramento da reconciliação

                        Peregrinação em direção à Porta Santa

            das 14.00h às 20.00h nos Jardins do Castel S. Angelo

                        possibilidade de visitar os stands de algumas associações de agentes e voluntários
da misericórdia

            das 14.00h às 20.00h

                        Possibilidade de fazer o percurso “Nos passos dos Santos e Beatos da misericórdia”

Sábado, 3 de setembro de 2016

            8.30h Momento de preparação para a Catequese do Santo Padre na Praça de São Pedro
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            10.00h Acolhimento do Santo Padre na Praça de São Pedro e catequese ao mundo do
voluntariado e aos agentes de Misericórdia

            A partir das 14.00h

                        Nas igrejas jubilares: (S. Salvatore in Lauro, S. Giovanni dei Fiorentini e S. Maria
in Vallicella “Chiesa Nuova”):

                                   Adoração Eucarística

                                   Sacramento da reconciliação

            Continua a peregrinação à Porta Santa para os que se inscreveram para o dia de sábado

            Das 14.00h às 21.00h nos Jardins do Castel S. Angelo

-          Nos jardins do Castel S. Angelo, possibilidade de visitar os stands de algumas associações
de agentes e voluntários da misericórdia

            das 14.00h às 20.00h

                        Possibilidade de fazer o percurso “Nos passos dos Santos e Beatos da misericórdia”

Domingo, 4 de setembro de 2016
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10.30h Santa Missa com o Santo Padre na Praça de São Pedro com a canonização da Beata Madre
Teresa de Calcutá

12.00h Angelus

            A partir das 14.00h

                        Continua a peregrinação à Porta Santa para os que se inscreveram para o dia de domingo


