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Uroczysta celebracja w Rzymie będzie przebiegała w dwóch etapach:
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15 maja 2021 r. o godz. 10:30
(czasu włoskiego)
Bazylika św. Jana na Lateranie:
obrzęd beatyfikacji.

Transmisja na żywo

z beatyfikacji o. Franciszka Jordana

Informacje o beatyfikacji
W 1942 r. zostały rozpoczęty proces beatyfikacyjny o. Franciszka Jordana. W styczniu 2011 roku Ojciec Święty Benedykt XVI podpisał Dekret o heroiczności cnót o. Jordana. Podczas sesji zwyczajnej
kardynałów i biskupów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 19 czerwca 2020, cud przypisywany
wstawiennictwu o. Franciszka Jordana został uznany, zatwierdzony i promulgowany przez Ojca Świętego Franciszka. Tym aktem Papież ogłosił beatyfikację Ojca Franciszka Jordana, wyznaczając datę
uroczystości na 15 maja 2021 roku.
Wreszcie nadszedł długo oczekiwany przez wszystkich członków Rodziny Salwatoriańskiej dzień: beatyfikacja Ojca Franciszka Jordana. Jego charyzmatem
jest pomoc Kościołowi w poznawaniu, miłowaniu
i głoszeniu jedynego Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie, Boskim Zbawicielu. Dziś jest to
prawdziwa inspiracja dla wielu salwatorianów, zakonników i świeckich, którzy pracują za przykładem
apostołów w ponad 50 krajach, rozproszonych na
różnych kontynentach: europejskim, amerykańskim,
azjatyckim, australijskim i afrykańskim, działając na
polu edukacji, ewangelizacji, promocji ludzkiej i duchowej, na misjach i w duszpasterstwie parafialnym.
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16 maja 2021 r. o godz. 15:00
(czasu włoskiego)
Bazylika św. Piotra:
Msza św. dziękczynna
za nowego błogosławionego
Franciszka Jordana.

Wiele osób chciało być obecnych w Rzymie, aby uczestniczyć w beatyfikacji
Założyciela, ale z powodu ograniczeń
spowodowanych transmisją z Covid nie
jest to niestety możliwe. W międzyczasie podjęliśmy kroki, aby transmitować
wydarzenie beatyfikacji, tak aby każdy mógł towarzyszyć uroczystościom
w transmisji LIVE Streaming.

Oto szczegóły:
} Rzym kanały 73 i 214 HD w naziemnej
telewizji cyfrowej.
} Kanał satelitarny Sky 515, na satelicie
z dekoderem HD widoczny bez żadnego
abonamentu.
} TV sat na kanale 815.
} Transmisja na żywo:
https://telepacenews.it/diretta/
Informacje o częstotliwościach: https://
telepacenews.it/telepace-diffusione-viasatellite/
Wszystkie jednostki lub regiony zainteresowane
retransmisją tego wydarzenia proszone są o skontaktowanie się w odpowiednim czasie z katolicką
stacją telewizyjną TELEPACE upoważnioną do
transmisji na żywo.
W celu uzyskania dalszych wyjaśnień prosimy
o kontakt:
Sekretariat Generalny
Via della Conciliazione, 51
00193 Roma, Italia
E-mail: beatification@mailsds.org
Komunikacja doradzcza
E-mail: generalate-secretariat@mailsds.org

