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Jubileusz Wolontariatu wraz z papie#em Franciszkiem bliskiego ofiarom i
ratownikom trz#sienia ziemi w #rodokowych w#oszech
2016-08-26-pcpne

UROCZYSTO## KTÓRA BY#A W PROGRAMIE W  SOBOT#, 03 WRZE#NIA O 20:00 JEST
ODWO#ANA

W czasach, gdy tak wiele rodzin cierpi z powodu nag#ej utraty bliskich, zniszczenia domów i
niepewnych warunków #rodowiskowych, czujemy si# bardzo bliscy, aby da# ukojenie i wsparcie
moc# wiary i pocieszenie w Mi#osierdziu. Jubileusz #wiata wolontariatu pze#ywa ten dzie# stoj#c
obok tych, którzy potrzebuj# wsparcia i natychmiastowej pomocy

Z tego powodu program Jubileuszu Wolontariuszy i Operatorów Mi#osierdzia, zaplanowany od 2 do
4 wrze#nia, ulegnie zmianom. Czas #wi#towania i spotkanie wszystkich wolontariuszy przewidziane
na sobot# 3 wrze#nia o 20.00 jest odwo#ane. Wszyscy chcemy prze#y#  ten moment spotkania z
papie#em Franciszkiem w sobot# rano o godzinie 11:00  i podczas Mszy #w. w  niedziel#  4 wrze#nia
o 10:30 w  solidarno#ci jedni z drugimi: którzy b#d# w Rzymie, aby wzmocni# zaanga#owanie
wolontariuszy pracuj#cych w obszarach trz#sienia ziemi i tych, którzy pracuj# i dzia#aj#  duchowo
w tych zniszczonych miejscach obok wolontariuszy.
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* W programie zdarzenia, po po#udniu w pi#tek 2  i sobot# 3, jest ona przewidziana obecno##
niektórych stoisk stowarzysze# wolontariatu w ogrodach Castel Sant'Angelo, a tak#e, w ka#dy pi#tek
i sobot# mo#liwo## odbycia trasy " #ladami #wi#tych i b#ogos#awionych mi#osierdzia "(por. nowy
program w za##czeniu).

Pi#tek, 2 wrze#nia 2016

            Od godz 14.00 do godz. 17.00

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

                                   Adoracja Naj#wi#trzego Sakramentu

                                   Sakrament Pojednania

                      

                                   Pielgrzymka  do Drzwi #wi#tych

            Od godz. 14.00 do godz. 20.00 w Ogrodach Pa#acu #w. Anio#a

             mo#liwo## odwiedzenia stoisk niektórych  stowarzysze# operatorów i wolontariuszy
Mi#osierdzia

            od godz. 14.00 do godz. 20.00

                        Mo#liwo## przej#cia "#ladami #wi#tych i b#ogos#awionych mi#osierdzia"
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Sobota, 3 Wrze#nia 2016

            Godz. 8.30 Chwila Przygotowania si# do Katechezy Ojca #wi#tego na Placu #w Piotra

            Ore 10.00 Powitanie Ojca #wi#tego na Placu #wi#tego Piotra oraz katecheza dla wolontariuszy
i operatorów Mi#osierdzia z ca#ego #wiata.

            Od godz. 14.00

                        W ko#cio#ach jubileuszowych:

                                   Adoracja Naj#wi#trzego Sakramentu

                                   Sakrament Pojednania

            Kontynuje pielgrzymka do Drzwi #wi#tych dla tych którzy zapisali si# na sobot#.

            Od godz 14.00 do godz. 21.00 w Ogrodach Pa#acu #w. Anio#a

- w Ogrodach Pa#acu #w. Anio#a mo#liwo## odwiedzenia stoisk niektórych  stowarzysze#
operatorów i wolontariuszy Mi#osierdzia

            Od godz. 14.00 alle ore 20.00

                        Mo#liwo## przej#cia "#ladami #wi#tych i b#ogos#awionych mi#osierdzia"
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Niedziela, 4 wrze#nia 2016

Godz. 10.30 Msza #wi#ta z Ojcem #wi#tym na Placu #wi#tego Piotra oraz kanonizacja
B#ogos#awionej Matki Teresy z Kalkuty

Godz. 12.00 Anio# Pa#ski

            Od godz. 14.00

                        Kontynuje pielgrzymka do Drzwi #wi#tych dla tych którzy zapisali si# na niedziel#.


