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Komunikat Prasowy: Rozpocznie si# w Pi#tek, 02 wrze#nia Jubileusz
Wolontariatu oraz Operatorów Mi#osierdzia
31-8-2016 PCPNE

W Niedziel# kanonizacja b# Matki Teresy z Kalkuty

Przynie## ulg# choremu sk#adaj#c mu wizyt#, podarowa# u#miech i swoj# przyja## braciom
niepe#nosprawnym, po#wi#ci# troch# swojego czasu wi##niom: s# to niektóre z dzie# mi#osierdzia,
które s# przedstawione w filmie, który promuje hashtag #BeMercy dost#pny w mediach spo#ecznych
Jubileuszu Mi#osierdzia, wydarzenie jubileuszowe po#wi#cone wolontariatowi i operatorom
Mi#osierdzia, które jest w programie w Rzymie od 2 do 4 wrze#nia. Zaproszenie Papie#a skierowane
jest do wszystkich na ca#ym #wiecie, poniewa# ka#dy z nas w Jubileuszu Mi#osierdzia powo#any
jest do bycia jego operatorem, dokonuj#c dzie#  i konkretnych gestów Mi#osierdzia. W#a#nie
poprzez hashtag #BeMercy zaproszenie do udzia#u, opowiadaj#c swoje #wiadectwa wolontariatu
skierowane jest tak#e na tych, którzy nie mog# przyby# do Rzymu.

Wydarzenie jubileuszowe, która zako#czy w niedziel#, 4 wrze#nia Msz# #w. o godzinie 10:30,
podczas którego odb#dzie si# kanonizacja b#.  Matki Teresy z Kalkuty, przyk#adu niestrudzonego
Operatora Mi#osierdzia Bo#ego, b#dzie mia#o oczy zwrócone na centrum naszego Pó#wyspu, na
ofiary trz#sienia ziemi, które je zniszczy#o i wreszcie na ochotników, którzy przybyli na pomoc w tej
dramatycznej sytuacji.
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W pi#tek, 2 wrze#nia Jubileusz Wolontariatu i Operatorów Mi#osierdzia rozpocznie si# od godziny
14:00, kilkoma propozycjami, które b#d# kontynuowane w sobot# po po#udniu. W ko#cio#ach
jubileuszowych (San Salvatore in Lauro, San Giovanni Battista dei Fiorentini i Chiesa Nuova)
b#dzie mo#liwo## adoracji Eucharystii i sakramentu pojednania, aby nast#pnie dokona# pielgrzymki
do Drzwi #wi#tych; lub odwiedzi# stoiska niektórych stowarzysze# pracowników i wolontariuszy
Mi#osierdzia w ogrodach Castel S. Angelo, lub nawet odbycia szlaku "#ladami #wi#tych i
B#ogos#awionych mi#osierdzia", trasy obejmuj#cej siedem ko#cio#ów w centrum Rzymu, gdzie
mo#na uczci# tyle# #wi#tych i b#ogos#awionych, którzy w swoim #yciu rzeczywi#cie praktykowali
mi#osierdzie: Ko#ció# Santa Maria del Sufragio (B#ogos#awiony Ludwik Novarese), Ko#ció#
#w. Brygidy na Campo de 'Fiori (#w. Brigida), Ko#ció# San Salvatore in Onda (#w.Wincenty
Pallotti), Bazylika Santa Francesca Romana (#w. Franciszka Rzymska), Bazylika #w. XII Aposto#ów
(Aposto# Jakub Mniejszy), ko#ció# #w. Ignacego Loyoli (#w. Ludwik Gonzaga), ko#ció# Santa Maria
Maddalena (#w. Kamil de Lellis).

Nast#pnego dnia, w sobot# 3 wrze#nia, w godzinach porannych Franciszek wyg#osi katechez#
skierowan# w#a#nie do wolontariuszy na placu #wi#tego Piotra o godzinie 10.00, poprzedzon#
chwil# przygotowania ubogacon#  #wiadectwami z ca#ego #wiata, takich jak  #wiadectwo
funkcjonariuszy Policji Pa#stwowej którzy brali udzia# w ratowaniu Giorgii, 4-letniej dziewczynki
wyci#gni#tej #ywej z gruzów jej domu w Pescara del Tronto, po 16 godzinach poszukiwa#, dzi#ki
w#chowi psa Leo, który pomóg# w odnalezieniu; #wiadectwo uchod#ca Majasa Keryo który uciek#
przed wojn# w Syrii; oraz #wiadectwo Karoliny Hodani palesty#skiej katoliczki, wolontariuszki
Mi#osierdzia z Betlejemu. B#dzie równie# wielu artystów, w tym piosenkarka Kelly Joyce i Usha
Uthup s#ynna artystka indyjska, która zna#a Matk# Teres# od ponad 40 lat.

Dzie# b#dzie kontynuowany w godzinach popo#udniowych modlitw# i skupieniem. Zgodnie z
wcze#niejszymi zapowiedziami, nie odb#dzie si# planowane #wi#towanie w Ogrodach Zamku
#w. Anio#a, na znak blisko#ci z ofiarami trz#sienia ziemi, ich rodzinami i wieloma ochotnikami
pracuj#cymi w tych miejscach.
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