
الكرسي الرسولي
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2021 ربمتبس / لوليأ 12-15

 

 

Multimedia-

Missal for the Apostolic Journey-

Photo Gallery-

 

األحد 12 أيلول/سبتمبر 2021

https://www.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2021/9/12/viaggio-budapest-slovacchia.html
https://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2021/20210912-15_messale_budapest-slovacchia.pdf
http://www.photogallery.va/content/photogallery/ar/eventi/budapest-slovacchia2021.html


روما - بودابست – براتيسالفا

6:00 المغادرة بالطائرة من مطار روما / فيوميتشينو الدولي إلى بودابست.

7:45 الوصول إلى مطار بودابست الدولي.

7:45 استقبال رسمي في مطار بودابست الدولي.

8:45 لقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في متحف الفنون الجميلة في بودابست.

9:15 لقاء مع األساقفة في متحف الفنون الجميلة في بودابست.

10:00 لقاء مع ممثلي مجلس الكنائس المسكوني وبعض الجماعات اليهودية في المجر (هنغاريا) في متحف الفنون
الجميلة في بودابست.

11:30 القداس اإللهي في ساحة األبطال في بودابست.

14:30 حفل وداع في مطار بودابست الدولي.

14:40 المغادرة بالطائرة إلى براتيسالفا.

15:30 الوصول إلى مطار براتيسالفا الدولي.

15:30 استقبال رسمي في مطار براتيسالفا الدولي.

16:30 لقاء مسكوني في السفارة البابوية في براتيسالفا.

17:30 لقاء خاص مع أعضاء الرهبانيّة اليسوعيّة في السفارة البابوية في براتيسالفا.

 

االثنين 13 أيلول/سبتمبر 2021

براتيسالفا

9:15 مراسم االستقبال في القصر الرئاسي في براتيسالفا.

9:30 زيارة ودية لرئيسة الجمهورية في "القاعة الذهبية" في القصر الرئاسي في براتيسالفا.

10:00 لقاء مع السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في حديقة القصر الرئاسي في براتيسالفا.

10:45 لقاء مع األساقفة والكهنة والرهبان والراهبات واإلكليريكيين ومعلمي التّعليم المسيحي في كاتدرائية القديس
مارتينس في براتيسالفا.

16:00 زيارة خاصة إلى "مركز بيت لحم" في براتيسالفا.

16:45 لقاء مع الجماعة اليهودية في ساحة ريبني نامستيِيه (Rybné námestie) في براتيسالفا.

18:00 زيارة رئيس البرلمان في السفارة البابوية في براتيسالفا.

18:15 زيارة رئيس الوزراء في السفارة البابوية في براتيسالفا.
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https://www.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2021/9/12/budapest-vescovi.html
https://www.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2021/9/12/budapest-consiglioecumenico.html
https://www.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2021/9/12/omelia-budapest.html
https://www.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2021/9/12/bratislava-incontroecumenico.html
https://www.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2021/9/13/bratislava-autorita.html
https://www.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2021/9/13/bratislava-religiosi.html
https://www.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2021/9/13/bratislava-centrobetlemme.html
https://www.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2021/9/13/bratislava-comunitaebraica.html


 

الثالثاء 14 أيلول/سبتمبر 2021

براتيسالفا -كوشيتسه - بريشوف -كوشيتسه – براتيسالفا

8:10 المغادرة بالطائرة إلى كوشيتسه.

9:00 الوصول إلى مطار كوشيتسه.

10:30 القداس اإللهي بحسب الطقس البيزنطي للقديس يوحنا الذهبي الفم يترأسه األب األقدس في ساحة
Mestská športová halaفي بريشوف.

16:00 لقاء مع جماعة الغجر (Rom) في حي لونيك التاسع في كوشيتسه.

17:00 لقاء مع الشباب في ملعبلوكوموتيفا في كوشيتسه.

18:30 المغادرة بالطائرة إلى براتيسالفا.

19:30 الوصول إلى مطار براتيسالفا الدولي.

 

األربعاء 15 أيلول/سبتمبر 2021

براتيسالفا - شاشتين - براتيسالفا – روما

9:10 لحظة صالة مع األساقفة بالقرب من المزار الوطني في شاشتين.

10:00القداس اإللهي في ساحة المزار الوطني في شاشتين.

13:30حفل وداع في مطار براتيسالفا الدولي.

13:45المغادرة بالطائرة إلى روما.

15:30 الوصول إلى مطار روما شيامبينو

 

 

اختالف الساعات

روما: + ساعتان بالتوقيت العالمي المنسق.

بودابست: + ساعتان بالتوقيت العالمي المنسق.

براتيسالفا: + ساعتان بالتوقيت العالمي المنسق.

كوشيتسه: + ساعتان بالتوقيت العالمي المنسق.

بريشوف: + ساعتان بالتوقيت العالمي المنسق.
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https://www.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2021/9/14/omelia-presov.html
https://www.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2021/9/14/kosice-rom.html
https://www.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2021/9/14/kosice-giovani.html
https://www.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2021/9/15/omelia-sastin.html
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