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Jubileusz Maryjny Info
2016-09-14-pcpne

“Przechod#my zatem przez #wi#te Drzwi Mi#osierdzia

 z pewno#ci#, #e towarzyszy nam Dziewica Matka,

Naj#wi#tsza Matka Bo#a, która wstawia si# za nami.

 Pozwólmy, aby nas doprowadzi#a

do odkrycia na nowo pi#kna spotkania z Jej Synem Jezusem.”

(Franciszek)

W #wi#tym Nadzwyczajnym Roku Mi#osierdzia odb#dzie si# w Rzymie, od 7 do 9 pa#dziernika
Jubileusz Maryjny, wydarzenie które zgromadzi wszystkie grupy ko#cielne odznaczaj#ce si#
szczególnym nabo#e#stwem do Naj#wi#tszej Maryi Panny. W wydarzeniu mog# uczestniczy#
wszyscy wierni, zw#aszcza ci, którzy s# zwi#zani ze stowarzyszeniami, ruchami i zgromadzeniami
maryjnymi, rodziny maryjne zwi#zane z zakonami religijnymi, parafie i sanktuaria po#wi#cone Matce
Bo#ej.

Aby wzi## udzia#, grupy i poszczególni wierni proszeni s# o zarejestrowanie si# na tej stronie
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Od soboty 1 pa#dziernika, w recepcji Centrum Pielgrzyma (Via della Conciliazione, 7), b#d#
dost#pne dla zapisanych bilety uczestnictwa w zaj#ciach przewidzianych na sobot# 8 pa#dziernika
i niedziel# 9 pa#dziernika, oraz bilety dla ksi##y, którzy zamierzaj# uczestniczy# w koncelebracji
eucharystycznej w niedziel# 9 pa#dziernika. Bilety na celebracj# s# wydawane za okazaniem
w#asnego Celebretu.

Recepcja Centrum Pielgrzyma jest otwarta codziennie od 7.30 do 18.30. Prosz# pami#ta#, #e
wszystkie bilety s# ca#kowicie darmowe.

PI#TEK 7 PA#DZIERNIKA

Grupy pielgrzymów lub poszczególni uczestnicy mog# wybra# udzia# w nast#puj#cych zaj#ciach
zaplanowanych na pi#tek wieczór 7 pa#dziernika, w dniu #wi#ta Matki Bo#ej Ró#a#cowej:

- Uroczysta Msza #w. ku czci Matki Bo#ej w Bazylice Santa Maria Maggiore o godzinie 18:00.
Pielgrzymi b#d# mogli równie# przej## przez Drzwi #wi#te Bazyliki. Nie jest wymagany bilet wst#pu.
Wskazane jest, aby dotrze# na tyle wcze#nie, aby umo#liwi# kontrol# bezpiecze#stwa. Nale#y
pami#ta#, #e Bazylika ma ograniczon# liczb# miejsc.

- Odmawianie Ró#a#ca #wi#tego. Podczas Jubileuszu Mi#osierdzia, codziennie odmawia si#
Ró#aniec na placu #wi#tego Piotra. W pi#tek 7 pa#dziernika, poniewa# dotyczy to Jubileuszu
Maryjnego i #wi#ta Matki Bo#ej Ró#a#cowej, modlitwa ta odb#dzie si# wyj#tkowo o godzinie
19:00. Modlitw# animowa# b#dzie Papieska Delegacja Sanktuarium Matki Bo#ej Ró#a#cowej w
Pompejach, która przywiezie do Rzymu obraz Matki Bo#ej, tak drogi narodowi w#oskiemu. Po
modlitwie ró#a#cowej odb#dzie si# jak zwykle B#aganie do Matki Bo#ej Pompeja#skiej. Wej#cie na
Plac b#dzie wolny i nie b#dzie wymagany bilet wst#pu.

- Od 20:00 do 24:00 pielgrzymi s# zaproszeni by uda# si# do jednego z trzech ko#cio#ów
jubileuszowych Roku #wi#tego wskazanych przez Papiesk# Rad# d.s. Krzewienia Nowej
Ewangelizacji, gdzie b#d# mogli uczestniczy# w sakramencie pojednania i po#wi#ci# czas na
adoracj# eucharystyczn#. W ka#dym ko#ciele b#dzie zapewniona obecno## spowiedników w
ró#nych j#zykach, gotowych na przyj#cie pielgrzymów. Ka#da grupa lub indywidualny uczestnik
mo#e swobodnie zorganizowa# sobie t# "noc pojednania". Jubileuszowymi Ko#cio#ami s#:

Ko#ció# Santa Maria in Vallicella (Piazza della Chiesa Nuova)

Ko#ció# San Salvatore in Lauro (Piazza di San Salvatore in Lauro, 15)

SOBOTA 8 PA#DZIERNIKA
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W sobot#  rano 8 pa#dziernika grupy pielgrzymkowe lub poszczególni uczestnicy b#d# mogli
zorganizowa# si#, aby odby# pielgrzymk# do Drzwi #wi#tych Bazyliki #wi#tego Piotra, lub innych
g#ównych bazylik. W ko#ciele Jubileuszowy Santo Spirito in Sassia (Via dei penitenzieri 12) b#dzie
kontynuowane sprawowanie sakramentu pojednania i adoracja eucharystyczna.

Po po#udniu wszyscy uczestnicy proszeni s# o zebranie si# na placu #wi#tego Piotra, by po#wi#ci#
czas na intensywn# modlitw#. Pielgrzymi zaopatrzeni w kart# wst#pu, mog#  wchodzi# bramkami
na plac pocz#wszy od godziny 14:00.

Na placu odb#dzie program o#ywiony pie#niami i modlitwami maryjnymi, podczas którego
rozpocznie  si# procesja delegacji pochodz#cych ze wspólnot krajowych obecnych we W#oszech i ze
sanktuariów maryjnych. Procesj# zamknie ikona Salus Populi Romani. Nast#pi czuwanie modlitewne
z obecno#ci# Ojca #wi#tego.

NIEDZIELA 9 PA#DZIERNIKA

Jubileusz Maryjny zako#czy si# w niedziel# 9 pa#dziernika uroczyst# Msz# #w. pod
przewodnictwem Ojca #wi#tego na placu #wi#tego Piotra, o godz. 10:30. Pielgrzymi zaopatrzeni w
kart# wst#pu, mog# podchodzi# do bramek placu poczynaj#c od 7:30.

Kap#ani, którzy chc# koncelebrowa# powinni dostosowa# si# do instrukcji zamieszczonych na
odpowiednim bilecie.

PROGRAM

PI#TEK 7 PA#DZIERNIKA

Godzina 18:00     Uroczysta Msza w Bazylice Santa Maria Maggiore

Godzina 19:00  Odmawianie Ró#a#ca #wi#tego na Placu #wi#tego Piotra potem b#aganie do
Królowej Ró#a#ca #wi#tego z Pompei
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Od godz. 20.00 do 24.00    Noc Adoracji Eucharystycznej i Pojednania

                                        Ko#cio#y Jubileuszowe pozostan# otwarte do odbycia spowiedzi

                                        - San Salvatore in Lauro

                                        - San Giovanni Battista dei Fiorentini

SOBOTA 8 PA#DZIERNIKA

Od godz. 7.00 do 12.00    Pielgrzymka do Drzwi #wi#tych czterech bazylik

W ko#ciele Jubileuszowy Santo Spirito in Sassia kontynuowa# "adoracji eucharystycznej i spowiedzi

Godzina 14.00   Wej#cie na Piazza San Pietro animowana przez modlitwy i pie#ni maryjnych

Godzina 16,30   Procesja Delegacji maryjnych wspólnot krajowych i sanktuariów maryjnych

Godzina 17:30   Czuwanie na placu #wi#tego Piotra w obecno#ci papie#a Franciszka

NIEDZIELA 9 PA#DZIERNIKA

Godzina 10.30   Msza #wi#ta pod przewodnictwem Ojca #wi#tego na Placu #wi#tego Piotra


