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Jubileusz Kap#anów
01/06/2016 

Piazza San Pietro

Piazza San Pietro - Città del Vaticano - Città del Vaticano

 

"Na wzór Dobrego Pasterza, kap#an jest cz#owiekiem mi#osierdzia i wspó#czucia,

blisko swego ludu i s#ug# wszystkich ".

 Franciszek

PROGRAM

#roda 1 czerwca 2016

Od 9.00 do 16.00
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W ko#cio#ach jubileuszowych (San Salvatore in Lauro, Santa Maria in Vallicella, San Giovanni dei
Fiorentini):

Adoracja Eucharystyczna

Sakrament Pojednania

Pielgrzymka do Drzwi #wi#tych

17:30 Katecheza i Msza #w. dla grup j#zykowych (angielski, francuski, hiszpa#ski, polski, portugalski,
niemiecki, w#oski)

Czwartek 2 czerwca

Rekolekcje prowadzone przez Ojca #wi#tego

10.00 - Pierwsza refleksja

12.00 - Druga refleksja

16.00 - Trzecia refleksja

17:30 Eucharystia

Pi#tek 3 czerwca 2016

Uroczysto## Naj#wi#tszego Serca Pana Jezusa

09:30 Msza z Ojcem #wi#tym

Ojciec #wi#ty b#dzie obchodzi# w Rzymie Jubileusz Kap#anów od 1 do 3 czerwca. Na znak komunii,
ka#dy Ko#ció# lolaklny jest zaproszony do prze#ywania tego momentu jubileuszowego proponuj#c
dzia#ania zgodne z w#asnymi potrzebami. Zapraszamy do udzia#u we trzech medytacjach, które
b#d# prowadzone przez Papie#a Franciszka w czwartek 2 czerwca, w ramach przygotowa# do
uroczysto#ci Naj#wi#tszego Serca Pana Jezusa nast#pnego dnia.

#RODA 1 CZERWCA
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W pierwszej cz##ci dnia, kap#ani i seminarzy#ci s# zaproszeni do udania si# do jednego z trzech
jubileuszowych ko#cio#ów wskazanych przez Papiesk# Rad# Wspierania Nowej Ewangelizacji w
Roku #wi#tym (San Salvatore in Lauro, Santa Maria in Vallicella, San Giovanni dei Fiorentini ),
gdzie b#d# mieli okazj# do celebracji sakramentu Pojednania i po#wi#cenia czasu na Adoracj#
eucharystyczn#.

Uczestnicy odb#d# równie# pielgrzymk# do Drzwi #wi#tych Bazyliki #wi#tego Piotra. Droga
pielgrzymkowa zaczyna si# w pobli#u Castel Sant'Angelo i biegnie wzd#u# Via della Conciliazione.
Uczestnikom zostanie wskazany przedzia# czasowy, w którym powinni odby# pielgrzymk#.

Drugi moment tego dnia b#dzie sk#ada# si# z katechezy, w grupach j#zykowych, na temat
mi#osierdzia oraz z celebracji Eucharystii. Gwarantowane s# one w j#zykach: angielskim,
francuskim, hiszpa#skim, niemieckim, polskim, portugalskim, w#oskim.

angielski

J.E. Ks. Bp Robert Barron

Pomocniczy biskup Los Angeles

francuski

J.E. Ks. Abp Eric Aumonier

Biskup Wersalu

hiszpanski

J. E. Kard. José Luis Lacunza Maestrojuán

Biskup ordynariusz David

niemiecki

J.E. Ks. Abp Georg Gaenswein

Prefekt Domu Papieskiego
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polski

J.E. Ks. Bp Grzegorz Ry#

Biskup pomocniczy krakowski

portugalski

J.E. Ks. Bp Paulo Cezar Costa

Biskup pomocniczy Rio de Janeiro

w#oski

J.E. Ks. Kard. Gianfranco Ravasi

Przewodnicz#cy Papieskiej Rady Kultury

                    

CZWARTEK 2 CZERWCA

Drugi dzie# Jubileuszu zostanie po#wi#cony rekolekcjom dla wszystkich kap#anów i
seminarzystów #wiata, poprowadzonym przez Ojca #wi#tego.

W Rzymie, by wys#ucha# medytacji papieskich, uczestnicy zbior# si# w trzech bazylikach. W
ci#gu dnia, Papie# Franciszek b#dzie prezentowa# trzy medytacje, po jednej w ka#dej Bazylice.
Te medytacje b#d# transmitowane na #ywo przez Centrum Telewizji Watyka#skiej i b#d# mog#y
by# ogl#dane na ca#ym #wiecie za po#rednictwem Internetu lub stacji telewizyjnych, które b#d#
transmitowa# to wydarzenie. Informacje techniczne dotycz#ce tego wydarzenia zostan# przekazane
do diecezji oraz mediów.

Rekolekcje zako#cz# si# koncelebracj# Eucharystii w grupach j#zykowych. Kap#ani, pami#taj#c
o zabraniu alby oraz bia#ej stu#y, s# proszeni o udanie si# do wskazanego miejsca celebracji.

W Centrum Pielgrzyma ka#dy uczestnik i ka#da grupa otrzyma informacj# o tym, do której bazyliki
musi si# uda#. Ze wzgl#dów logistycznych i bezpiecze#stwa, PASS który zostanie wydany ka#demu
uczestnikowi umo#liwia wej#cie tylko do miejsca wskazanego na nim.

PI#TEK 3 CZERWCA
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Jubileusz Kap#a#ski zako#czy uroczysta celebracja Mszy #wi#tej w Uroczysto## Naj#wi#tszego
Serca Pana Jezusa. Eucharystii przewodniczy# b#dzie papie# Franciszek, b#dzie ona
koncelebrowana przez wszystkich ksi##y. Bezp#atne bilety na koncelebr# i uczestnictwo we Mszy
#wi#tej b#d# dystrybuowane w Centrum Pielgrzyma.

Najcz##ciej zadawane pytania

Kto mo#e uczestniczy# w Jubileuszu kap#anów?

Zaproszeni s# wszyscy biskupi, kap#ani i ci, którzy s# w trakcie przygotowania do kap#a#stwa w
seminariach oraz domach formacji.

Jak wzi## udzia# w Jubileuszu Kap#anów w Rzymie?

Wszyscy ksi##a i klerycy, którzy chc# uczestniczy# w Jubileuszu w Rzymie, musz# zarejestrowa#
si# poprzez wype#nienie formularza rejestracyjnego dost#pnego na stronie internetowej Jubileuszu
www.im.va. Aby uzyska# dost#p do tego formularza, nale#y najpierw zarejestrowa# si# na
stronie, potem mo#na wskaza# wydarzenie Jubileuszu Mi#osierdzia, w tym przypadku "Jubileusz
Kap#anów".

Aby przygotowa# odpowiednio miejsca spotka#, bardzo wa#ne jest dok#adne wskazanie
"Szczegó#ów wydarzenia", (pielgrzymka do Drzwi #wi#tych, katechezy, rekolekcje z Ojcem #wi#tym,
Msza w uroczysto## Naj#wi#tszego Serca Pana Jezusa). Grupy kap#anów i seminarzystów powinny
wskaza# w odpowiednich miejscach liczb# osób, które wezm# udzia# w dowolnym momencie. Je#li
jest to jeden z uczestników, wystarczy napisa# "jeden" (1).

Uwaga: Gdy modu# zostanie w#a#ciwie wype#niony, system powiadomi uczestnika komunikatem ".
Kartoteka zosta#a zapisana pomy#lnie" Wraz z potwierdzeniem odbioru, u#ytkownik mo#e formalnie
uwa#a# si# za zapisanego na wydarzenie. Nast#pnie, w mier# zbli#ania si# wydarzenia, zapisani
otrzymaj# za po#rednictwem poczty e-mail wi#cej przydatnych informacji. System nie wysy#a
#adnego innego rodzaju potwierdzenia.

Uwaga: Ksi##a Biskupi mog# wskaza#, za po#rednictwem poczty elektronicznej (info@im.va)
punkty programu, w których chc# uczestniczy#.

               

Co nale#y zrobi# po zapisaniu si#?
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Ka#dy ksi#dz i seminarzysta musi zorganizowa# swoj# podró# i pobyt w Rzymie na swój koszt. Po
przybyciu do Rzymu, uczestnicy s# zaproszeni do udania si# do Centrum Pielgrzyma, przy Via
della Conciliazione 7, gdzie mog# odebra# PASS, który pozwoli na wej#cie do miejsc, gdzie b#dzie
przebiega# wydarzenie.

Wa#ne jest, aby pami#ta#, #e zosta#y zintensyfikowane #rodki bezpiecze#stwa, dlatego PASS jest
niezb#dny do wzi#cia udzia#u w niektórych momentach wydarze#, zw#aszcza tych, na których
b#dzie obecny Ojciec #wi#ty. Z tego samego powodu, prosz# przynie## w#asny celebret lub, w
przypadku seminarzystów, karty potwierdzaj#ce przynale#no## do seminarium lub domu formacji.

Centrum Pielgrzyma jest otwarte codziennie od 7.30 do 18.30.

Do kiedy mog# sformalizowa# mój zapis?

Do dnia 29 maja.

Czy musz# co# p#aci#, aby uczestniczy# w tym Jubileuszu?

Uczestnicy s# proszeni o wk#ad solidarno#ciowy dziesi## euro (€ 10,00), aby pomóc w utrzymaniu
kosztów wydarzenia. Wk#ad jest dobrowolny i mo#e by# wp#acony w momencie otrzymania PASS
w Centrum Pielgrzyma.

W jakich miejscach odb#d# si# wydarzenia?

Miejsca zostan# wskazane przez e-mail. Prosz# równie# #ledzi# aktualizacje informacji na oficjalnej
stronie Jubileuszu.

W jakiego rodzaju czynno#ciach mog# uczestniczy# #wieccy i zakonnice?

Wszyscy wierni s# zaproszeni do udzia#u we Mszy #wi#tej z Ojcem #wi#tym w pi#tek, 3 czerwca, by
podzi#kowa# za dar pos#ugi kap#a#skiej i modli# si# o u#wi#cenie wszystkich kap#anów. Natomiast
spotkania w dniu 1 i 2 czerwca s# zastrze#one wy##cznie dla biskupów, kap#anów i seminarzystów.


