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Jubileu dos Encarcerados
06/11/2016 

Basílica de São Pedro

Basílica de São Pedro - Cidade do Vaticano - Città del Vaticano

 

Programa

Sábado, 5 de novembro

            Das 15.00h às 17.00h

Nas igrejas jubilares: San Salvatore in Lauro, Santa Maria in Vallicella (Chiesa Nuova), San Giovanni
Battista dei Fiorentini
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                                   Adoração Eucarística

                                   Sacramento da reconciliação

Das 16.00h às 18.00h

                        Peregrinação à Porta Santa

Domingo, 6 de novembro

7.30h                          Abertura da Basílica de São Pedro

9.00h                          Momento celebrativo com alguns testemunhos

9.30h                          Preparação para a Missa com o Terço do Rosário

10.00h                        Santa Missa na Basílica de São Pedro presidida pelo Papa Francisco

12.00h                        Angelus com o Papa Francisco (Praça de São Pedro)

Está prevista uma exposição de produtos feitos nas prisões. Em vista desta iniciativa, sem fins
lucrativos, será aberto um stand junto do Castel Sant’Angelo.
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Indicações gerais.

Estão convidados para o “Jubileu dos Encarcerados” sobretudo os presos, com os respetivos
familiares, os funcionários das prisões, os capelães das prisões e as associações que prestam
assistência dentro e fora das prisões.

Estas pessoas devem pedir os bilhetes para participar na Santa Missa com o Papa Francisco
até ao dia 7 de outubro, à Segretaria per il Giubileo [Secretaria para o Jubileu], no Pontifício
Conselho para a Promoção  da Nova Evangelização, mediante o envio de um email para o endereço
electrónico info@im.va. E preciso que venha indicado no email o nome, apelido, cargo, número
de telemóvel/celular (do responsável do grupo) e número de bilhetes pedidos, especificando alguns
pormenores sobre o grupo e indicando quantos sacerdotes fazem parte dele.

Participantes de Itália.

Para a Itália a participação do mundo da pastoral penitenciária é organizada pelo Inspetor Geral
dos Capelães, ao passo que a participação das autoridades e dos funcionários governativos do
sistema penitenciário é organizada pelo Departamento da Administração Penitenciária.

Outros participantes não ligados com o mundo das prisões.

Todos as outras pessoas que estiverem interessadas em participar na Santa Missa podem
pedir os bilhetes à Prefeitura da Casa Pontifícia.

Concelebração.

Além dos cardeais e bispos, poderão concelebrar somente os capelães prisionais.

Festa da Misericórdia.



- 4 -

Para participar na Festa da Misericórdia na Aula Paulo VI não são necessários bilhetes especiais.

Levantamento dos bilhetes.

Os bilhetes pedidos à Segreteria per il Giubileo [Secretaria para o Jubileu] podem ser
levantados a partir de 31 outubro, no Centro di Accoglienza Pellegrini [Centro de Acolhimento
aos Peregrinos], que fica na Via della Conciliazione, n. 7, e que está aberto todos os dias das
7,30h às 18,30h. Os capelães prisionais que pediram para concelebrar devem apresentar o respetivo
CELEBRET, quando pedirem o bilhete próprio para a ocasião.

Os mesmos bilhetes podem ser utilizados para fazer a peregrinação à Porta Santa de São Pedro,
no sábado, 5 de novembro, entre as 16.00h e as 18.00h.

Recordamos que os bilhetes são, como sempre, gratuitos.


