Pastoral da Comunicação
Link: http://www.diocesefranca.org.br/

ANO SACERDOTAL
"Fidelidade de Cristo, fidelidade do sacerdote"

A equipe coordenadora do Ano Sacerdotal em nossa Diocese, formada pelos padres da Pastoral
Presbiteral, pelos padres coordenadores diocesanos de Pastoral, pelos padres do Serviço de Animação
Vocacional e pelo Administrador Diocesano se reuniram e, depois de ouvidas as opiniões de todo o clero e do
Colégio de Consultores Diocesanos, estabeleceram a programação oficial para os eventos celebrativos do
Ano Sacerdotal, convocado pelo Papa Bento XVI.
A seguir, apresentamos as ações programadas:
- Já realizadas
1) Dia 19 de junho – Festa do Sagrado Coração de Jesus: Abertura do Ano Sacerdotal, com um
encontro de todo o clero: Dia de Oração pela Santificação do clero
2) Dia 04 de agosto – Festa de São João Maria Vianney, padroeiro dos Sacerdotes – Celebrações
em cada comunidade de fé de nossa diocese – homenagem dos fieis
3) Dia 13 de agosto – Dia de Oração e Confraternização de todo o clero diocesano

outubro

- A realizar
1)
Encontro de Formação permanente do clero:
Tema: “A espiritualidade do padre diocesano”. Dia 13 de outubro das 14h às 17h
Tema: “Administração paroquial: Espiritualidade e aspectos práticos”. Dias 14 e 15 de
Local: Seminário Diocesano Nossa Senhora do Patrocínio – Franca

2)
Missa com todo o clero: Lembrança dos padres falecidos que serviram o povo de
Deus na Diocese de Franca
Dia 03 de novembro de 2009 na Catedral às 19h30
3)
Celebração da Fidelidade. Missa festiva fazendo homenagens aos padres que estão
comemorando o jubileu
Dia 03 de dezembro de 2009 na Catedral, às19h30
4)
Dia de oração em preparação ao período quaresmal. (momento de retiro, Adoração
Eucarística, silencio e confissões)
Dia 18 de fevereiro das 09h às 16h
5)
clero diocesano

Reunião geral do Clero
Dia 11 de fevereiro em Nuporanga, as 9h00
Oração, Benção da Imagem do Cura D’Ars, defronte a Casa Paroquial e reunião geral do

6)
Romaria/peregrinação do clero regional ao Santuário de N. Sra. Aparecida e Tumulo
do Servo de Deus Pe. Donizetti Tavares de Lima (Tambaú-SP)
Dia 29 de abril de 2010, as 10h00
7)

Participação no XVI Congresso Eucarístico Nacional, em Brasília – DF
De 13 a 16 de maio de 2010

8)

Participação no Congresso Internacional de Sacerdotes em Roma.
De 07 a 15 de junho de 2010

9)
10)

Dia de oração pela Santificação do Clero.
Dia 11 de junho de 2010
Missa Solene de Encerramento do Ano Sacerdotal.
Dia 01 de julho, as 19h30 na Catedral

11)

Campanha “Adote um Sacerdote”
A ser lançada brevemente, com panfletos explicativos e banners contendo as fotos de
todos os sacerdotes que atuam na Diocese de Franca

Desta forma, tendo presente todos estes eventos, a equipe coordenadora fará todos os esforços para
bem celebrar o Ano Sacerdotal. Ao mesmo tempo, exorta os fiéis leigos a participarem ativamente destes
eventos, além de outros que porventura podem ser programados em cada comunidade paroquial, dando muita
ênfase a figura imprescindível do Sacerdote como aquele que deve congregar toda a caminhada de fé do povo
de Deus.

