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Zg#o# Drzwi Mi#osierdzia

Zg#o# Drzwi Mi#osierdzia

Aby prze#y# Jubileusz w ka#dej Diecezji, zapraszamy do zg#oszenia Drzwi Mi#osierdzia rozsianych
po ca#ym #wiecie, poprzez t# stron# internetow#.

Kto mo#e zg#osi# Drzwi Mi#osierdzia?

Ka#dy biskup w#asnej diecezji (lub inny ordynariusz diecezjalny) zaproszony jest do zg#oszenia
referenta komunikacji w sprawach Jubileuszu, który b#dzie oficjalnym punktem odniesienia  w
komunikacjach pomi#dzy Diecezj# a Papiesk# Rad# ds Krzewienia Nowej Ewangelizacji, aby w ten
sposób u#atwia# wymian# informacji i przydatnych dokumentów na Rok #wi#ty.

Zadaniem tych referentów jest równie# zg#aszanie Drzwi Mi#osierdzia otwartych w ró#nych
diecezjach. B#dzie móg# to zrobi# osobi#cie,  lub za pomoc# innych osób przez niego
wydelegowanych (np. rektora sanktuarium w którym Biskup zarz#dzi# otwarcie Drzwi Mi#osierdzia).

Jak zg#osi# Drzwi Mi#osierdzia?

Aby zg#osi# Drzwi Mi#osierdzia, poleca si# poda# w#asne dane uwierzytelniaj#ce w obszarze
zastrze#onym. Wskazówki aby uzyska# dane dost#pu zosta#y wys#ane w lipcu,  przez
Papiesk# Rad# ds Krzewienia Nowej Ewangelizacji do biskupów na ca#ym #wiecie, w broszurze
informacyjnym na temat Jubileuszu.
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Mog# zg#osi# jakie# Drzwi Mi#osierdzia?

W celu zapewnienia wysokiej jako#ci informacji umieszczonych na naszej stronie na temat Drzwi
Mi#osierdzia, tylko referenci diecezjalni do spraw komunikacji (lub osoba przez niego upowa#niona)
mo#e zg#osi# Drzwi Mi#osierdzia.

 Dlaczego zg#oszamy Drzwi Mi#osierdzia?

Papie# Franciszek chce, aby ten nadzwyczajny Jubileusz zosta# prze#yty we wszystkich Ko#cio#ach
lokalnych. Chcemu umo#liwi#, aby ci, którzy chc# w pe#ni prze#y# Jubileusz, mogli znale##
wszystkie potrzebne informacje by odby# pielgrzymk# i przej## przez Drzwi Mi#osierdzia we w#asnej
Diecezji.

Jakie informacje s# potrzebne, by zg#osi# Drzwi Mi#osierdzia?

Oprócz danych  ko#cio#a (wezwanie i adres) oraz krótkiego opisu, s# wymagane godziny otwarcia,
godziny celebracji liturgicznych i godziny spowiedzi. Jest mo#liwe równie# przes#anie kilku zdj##,
dokument duszpasterski (np. list biskupa na Rok #wi#ty) oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail,
strona internetowa, Twitter i Facebook).

Je#li ju# otrzyma#e# po#wiadczenia u#ytkownika mo#esz uzyska# dost#p do obszaru
zastrze#onego tutaj:


