Rejestracja Pielgrzymów

Aby wzi## udzia# w najwi#kszych wydarzeniach Jubileuszu w Rzymie i przej## Drzwi #wi#te
w Bazylice #wi#tego Piotra, musisz si#zarejestrowa#.
Mo#esz zarejestrowa# si# jako pojedynczy pielgrzym lub jako odpowiedzialny grupy (za grupy
uwa#a si# równie# rodziny lub ma#e grupy przyjació#, niezale#nie od liczby cz#onków). Ka#dy
odpowiedzialny mo#e zarejestrowa# tylko jedn# grup# na ka#de wydarzenie, lub zarezerwowa#
jeden raz przej#cie przez Drzwi #wi#te bazyliki #w. Piotra – zostanie to zrozumiane, #e zapisanie
si# na wydarzenie oznacza automatycznie równie# dost#p do Drzwi #wi#tych, podczas wydarzenia,
w czasie i w sposób, jaki zostanie podany zarejestrowanym cz#onkom.

Przewodnik dla rejestracji pielgrzymów
Aby si# zarejestrowa#, nale#y wype#ni# formularz podzielony na 4 strony.
Pierwsza strona po#wi#cona jest zebraniu ogólnych danych grupy, lub indywidualnego pielgrzyma
(pochodzenie, j#zyk i typologia).
Druga strona s#u#y do wprowadzenia danych osobistych i kontaktu z odpowiedzialnym grupy (lub
z indywidualnym pielgrzymem). Kierownik b#dzie gwarantem grupy i otrzyma informacje drog# emailow#. Sekretariat organizacyjny b#dzie wysy#a# informacje poprzez SMS, bli#ej daty wydarzenia,
lub gdy grupa b#dzie ju# w Rzymie.
Trzecia strona jest opcjonalna i s#u#y do wskazania ewentualnego vice-odpowiedzialnego. Prosimy
o podanie tych informacji, zw#aszcza dla du#ych grup.
Czwarta strona wymaga akceptacji norm i w##czenie kodu zabezpieczaj#cego (captcha).
Po rejestracji otrzymasz e-mail z linkiem, który skieruje ci# na stron#, gdzie zostaniesz poproszony
o utworzenie has#a.
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Korzystaj#c ze swojego adresu e-mail (wskazanego podczas rejestracji) oraz wybranego has#a,
mo#esz wej## do obszaru zastrze#onego, w którym b#dzie mo#na zmodyfikowa# swoj# kart#
rejestracyjn#, zapisa# si# na wielkie wydarzenia Jubileuszu i zarezerwowa# dat# przej#cia Drzwi
#wi#tych bazyliki #wi#tego Piotra.
Zapisy na Wielkie Wydarzenia Jubileuszu
G#ównymi wydarzeniami Jubileuszu s# te, na których oczekuje si# najwi#kszego nap#ywu ludzi.
Po zako#czeniu rejestracji, mo#na uzyska# dost#p do strefy zastrze#onej i zapisa# si# na te
Najwa#niejsze Wydarzenia Jubileuszu:
1. Jubileusz Organizatorów pielgrzymkowych
2. Jubileusz Duchowo#ci Bo#ego Mi#osierdzia
3. Jubileusz Diakonów
4. Jubileusz Kap#anów
5. Jubileusz Chorych i Niepe#nosprawnych
6. Jubileusz wolontariatu oraz tych, którzy czyni# mi#osierdzie
7. Jubileusz Katechistów
8. Jubileusz Maryjny
(Uwaga, aby zapisa# si# na Jubileusz Dzieci "kliknij tutaj")
W celu dokonania rejestracji nale#y wype#ni# trzy karty:
1. Sk#ad Grupy
S#u#y on do wskazaniu, z ilu osób jest z#o#ona grupa, oraz ile z ka#dej kategorii (kap#ani, diakoni,
#wieccy ...), jak równie# zg#oszeniu, czy s# osoby wymagaj#ce specjalnej opieki medycznej. W tej
karcie mo#na równie# wskaza#, czy jest potrzeba skorzystania z us#ug zakwaterowania Rzymskiej
Organizacji Pielgrzymkowej.
2. Dane Podró#y
Aby u#atwi# wp#yw i odp#yw z Rzymu, prosi si# o wskazanie informacji na temat #rodków transportu
wykorzystywanych w podró#y do / z Rzymu.
3. Szczegó#y Wydarzenia
Trzecia karta, która b#dzie aktywna za kilka dni, pozwala wprowadzi# liczb# osób, które chc#
uczestniczy# w ka#dym punkcie przewidzianym w programie wydarzenia, na które dokonuje si#
rejestracji (np. spowied# w sobot# po po#udniu, w niedziel# Msza z Papie#em, etc.).
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Po kilku dniach od rejestracji na wydarzenie, mo#na pobra# dokument PDF zawieraj#cy kod
rejestracyjny i inne informacje na temat grupy. Po dotarciu do Rzymu, dokument b#dzie
musia# zosta# przedstawiony w Centrum Przyj## Pielgrzymów (Via della Conciliazione, 7), aby
odebra# materia#y zwi#zane z tym wydarzeniem. Wystarczy, #e Odpowiedzialny Grupy lub jego
przedstawiciel odbierze materia#y dla wszystkich cz#onków.
Pro#ba o Bilety Obchodów Kalendarza Jubileuszowego w Rzymie
Ogólnie, do udzia#u we wszystkich uroczysto#ci pod przewodnictwem Ojca #wi#tego, nale#y
ubiega# si# o (zawsze darmowe) bilety do Prefektury Domu Papieskiego, jak podano na stronie
internetowej.
Rejestracja na jedno z Wielkich Wydarze# Jubileuszu (przedstawionych na poprzedniej li#cie),
automatycznie poci#ga za sob# zaopatrzenie w bilety na uroczysto#ci, które odbywaj# si# w czasie
Wielkiego Wydarzenia.
Ponadto, mo#na poprosi# za po#rednictwem oficjalnej strony internetowej Jubileuszu (www.im.va)
tak#e bilety na niektóre uroczysto#ci, które nie pokrywaj# si# z najwa#niejszymi wydarzeniami
wymienionymi powy#ej, ale tym niemniej stanowi# wa#ne momenty w kalendarzu jubileuszowym.
Takie okazje zawieraj# tylko celebracj# lub inny typ spotkania w obecno#ci papie#a, w szczególno#ci
dotyczy to poni#szej listy zdarze#:
• Obchody Otwarcia Drzwi #wi#tych w bazylice #w.Piotra - 08 grudnia 2015
• #roda Popielcowa - 10 lutego 2016
• nabo#e#stwo pokutne "24 godziny dla Pana" - 4 marca 2016
• czuwanie modlitewne "Ociera# #zy" - 05 maja 2016

I specjalne sobotnie audiencje Jubileuszowe, które odb#d# si# w dniach:
• 30 stycznia 2016
• 20 lutego 2016
• 12 marca 2016
• 09 kwietnia 2016
• 30 kwietnia 2016
• 14 maja 2016
• 18 czerwca 2016
• 30 czerwca 2016 (czwartek)
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• 10 wrze#nia 2016
• 01 pa#dziernik 2016
• 22 pa#dziernika 2016
Rezerwacja Pielgrzymki do Drzwi #wi#tych
Aby umo#liwi# wszystkim pielgrzymom prze#ycie pielgrzymki do Drzwi #wi#tych Bazyliki #wi#tego
Piotra w Watykanie spokojnie i w klimacie modlitewnym, s# wymagane rezerwacje ka#dej
pielgrzymki.
Przez ten sam proces rejestracji pielgrzymi opisany powy#ej, mo#na zarezerwowa# pielgrzymk#
wybieraj#c ##dany dzie# i okre#laj#c preferencj# pomi#dzy rankiem (7:00 - 13:00) lub po po#udniu
(13:30 - 17:00).
Przed dokonaniem rezerwacji, trzeba b#dzie sprawdzi# dost#pno## wybranej daty. W dniach,
kiedy odbywa# si# b#d# audiencje #rodowe, sobotnie audiencje jubileuszowe (raz w miesi#cu),
Wielkie Wydarzenia i inne celebracje z obecno#ci# Ojca #wi#tego, nie b#dzie mo#na zarezerwowa#
pielgrzymki przez Drzwi #wi#te, poniewa# b#dzie to zarezerwowane dla tych, którzy uczestnicz# w
tych wydarzeniach.
Na podstawie otrzymanych wniosków i dost#pno#ci w ró#nych strefach czasowych, Sekretariat
Organizacyjny Jubileuszu wy#le - wy##cznie za po#rednictwem poczty e-mail - odpowied# ze
wskazaniem najlepszego czasu, aby dokona# pielgrzymki wraz z kuponem (voucherem) do
wydrukowania i okazania przy wej#ciu do zastrze#onego szlaku pielgrzymkowego do Drzwi
#wi#tych bazyliki #w. Piotra, w ogrodach Zamku #wi#tego Anio#a.

-4-

