
 تت قدااسة االبابا فرنسيیس االرسوليیةررحال
 

 :  )2013تموزز / يیوليیهھ  29إإلي  22االبرااززيیل (  .1
 2013االيیومم االعالمي للشبابب 

٬، االبرااززيیل٬، ليیومم االشبابب االعالمي. كانت هھھھذهه االرحلة االخاررجيیة االوحيیدةة االمقرررةة لهھ في االعامم. ووررحب قدااسة االبابا رريیو دديي جانيیروو فرنسيیسززاارر 
 3.5إإلى  فرنسيیسررسميیا بالبرااززيیل خاللل حفل أأقيیم في قصر غواانابارراا وواالتقى بالرئيیس االبرااززيیلي دديیلما ررووسيیف. خاللل ااالحتفاالتت٬، تجمع 

االحجاجج على عدمم أأنن يیكونواا "مسيیحيیيین  فرنسيیسشاططئ كوباكابانا. خاللل خطابب االوقفاتت ااالحتجاجيیة٬، حث  مليیونن حاجج لالحتفالل بالكتلة في
] ووكانن من االمقررر اانن تكونن االرحلة من قبل لسلفهھ بنديیكتوسس االساددسس عشر قبل 3غيیر متفرغيین"٬، وولكن لقيیاددةة حيیاةة كاملة ووذذااتت مغزىى. [

 ااستقالتهھ.
 2014عامم   .2

 ):2014أأيیارر/مايیو  26إإلي  42إإسراائيیل ووااألررددنن ووفلسطيین (  .1
مايیو. تم ااإلعالنن عن  26إإلى  24ززاارر قدااسة االبابا عمانن ووبيیت لحم وواالقدسس خاللل ززيیاررتهھ االتي ااستمرتت ثالثة أأيیامم للمنطقة في االفترةة من 

مايیو٬، ووبعد لقاءهه مع االملك عبد هللا االثاني٬، ااحتفل  24االبابا إإلى ااألررددنن في  . ووصل2014يینايیر  5االرحلة خاللل صالةة االتبشيیر يیومم ااألحد 
بالقدااسس في ملعب عمانن االدوولي. ووخاللل ززيیاررتهھ٬، صلى قدااستهھ على االحاجز ااإلسراائيیلي في االضفة االغربيیة ووقامم أأيیضا بزيیاررةة االنصب 

جولتهھ من خاللل لقاء مع االبطريیركك  فرنسيیستنيیاهھھھو. ووااختتم االتذكارريي لضحايیا أأعمالل ااإلررهھھھابب مع ررئيیس االوززررااء ااإلسراائيیلي بنيیاميین ن
 برثليیماووسس ااألوولل لموااصلة االحواارر بيین ااألدديیانن مع االكنيیسة ااألررثوذذكسيیة.

 ):2014آآبب/أأغسطس  18إإلي  14كورريیا االجنوبيیة (  .2

 يیتجولل عبر ميیداانن جواانجوهھھھامونن خاللل مرااسم االتطويیب. فرنسيیساالبابا 

أأغسطس لبدء ززيیاررتهھ االتي تستمر خمسة أأيیامم لكورريیا االجنوبيیة بمناسبة يیومم االشبابب  14االجويیة يیومم  إإلى قاعدةة سيیولل فرنسيیسووصل االبابا 
ررئيیس كورريیا االجنوبيیة بارركك جيیونن هھھھايي. بعد ذذلك٬، عقد االبابا ااجتماعا خاصا  فرنسيیسااآلسيیويي االساددسس. وولدىى ووصولهھ٬، كانن في ااستقبالل 

ى خطابا باللغة ااإلنجليیزيیة٬، أأوولل مرةة لهھ بابا. ووفى حديیثهھ في مكتب االرئاسة في مع أأسر ضحايیا كاررثة االعباررااتت في أأمم في سيیولل. ثم أألق
 15االقدااسس االعامم ااألوولل في ررحلتهھ في  فرنسيیسسولل قالل "جئت إإلى هھھھنا أأفكر في االسالمم وواالمصالحة في شبهھ االجزيیرةة االكورريیة".عقد 

لب من االكورريیيین "ررفض االنماذذجج ااالقتصادديیة ٬، شخص في إإستادد كأسس االعالم في دداايیجونن حيیث طط50 000أأغسطس أأمامم حشد قواامهھ 
شهھيیداا كورريیا في ساحة جواانجوهھھھامونن  124االالإإنسانيیة االتي تخلق أأشكاال جديیدةة من االفقر ووتهھميیش االعمالل". لقد ططوبب االجيیل ااألوولل من 

جل االسالمم أأغسطس. ووااختتم االبابا ززيیاررتهھ االتي ااستمرتت خمسة أأيیامم مع االقدااسس من أأ 16شخص في  800 000أأمامم حشد يیقدرر بب 
 وواالمصالحة بيین شبهھ االجزيیرةة االكورريیة االمقسمة في كاتدرراائيیة ميیونغدوونغ في سولل.

 ):2014أأيیلولل/سبتمبر  21أألبانيیا (  .3

أأنهھ سيیقومم بزيیاررةة تستغرقق يیوما ووااحداا لمديینة تيیراانا في أألبانيیا.  2014حزيیراانن / يیونيیهھ  15في صالةة االتبشيیر في  فرنسيیسووأأعلن االبابا 
ةة االقصيیرةة٬، أأرريید أأنن أأؤؤكد كنيیسة أألبانيیا في ااإليیمانن٬، ووأأشهھد على تشجيیعي وومحبة بلد عانى ططويیال نتيیجة أليیديیولوجيیاتت ووقالل: "بهھذهه االزيیارر

]). ] ووأأثيیرتت مخاووفف أأمنيیة في ااأليیامم االتي سبقت االزيیاررةة بعد أأنن حذرر مسئولونن حكوميیونن عرااقيیونن من تلقي تقارريیر 17االماضي" ([
] ووكانت االزيیاررةة االتى 18سالميیيین قد يیخططونن لمحاوولة على حيیاةة االبابا أأثناء ووجوددهھھھم في أألبانيیا. [ااستخباررااتيیة تفيید بأنن ااألصوليیيین ااإل

في آآبب / أأغسطس إإنهھ ااختارر أألبانيیا كوجهھة أأوولى ألنهھا ووضعت نموذذجا  أأوولل ررحلة أأووررووبيیة يیقومم بهھا االبابا. ووقالل هھھھيساعة  11ااستغرقت 
للوئامم بيین مختلف ااألدديیانن من خاللل إإنشاء حكومة ووحدةة ووططنيیة تضم االمسلميین ووااألررثوذذكس وواالمسيیحيیيین االكاثوليیك. ووخاللل إإقامتهھ ااجتمع 

ى تيیراانا ووااجتمع مع االزعماء االديینيیيین بمن فيیهھم االزعماء مع االرئيیس اااللبانى بوجارر نيیشانى االذىى ااحتفل بالكتلة فى ميیداانن ااألمم تيیريیزاا ف
االمسلمونن ووااالررثوذذكس وواالبكتاشى ووااليیهھودد وواالبرووتستانت. كما كرمم االذيین ااضطهھدوواا تحت حكم االدكتاتورر االشيیوعي االسابق اانفر خوجا. 

٬، االتي أأعلنت 1985-1944وجا عامم من ررجالل االديین االمسيیحيیيین أأثناء ااالعتقالل أأوو أأعدمواا خاللل دديیكتاتورريیة خ 130ووقد توفي حواالي 
. ووقد علقت صورر بعض االكهھنة االمضطهھديین أأوو االذيین أأعدمواا خاللل تلك االفترةة في شهھدااء 1967أألبانيیا أأوولل ددوولة ملحد في االعالم في عامم 

ة ااألمم تيیريیزاا٬، االتي كانن لهھا تيیراانا االرئيیسيیيین شاررعع ااألمة قبل ززيیاررةة االبابا. شهھدتت أألبانيیا منذ ذذلك االحيین إإحيیاء االكاثوليیكيیة جزئيیا بسبب شعبيی
 أأصولل أألبانيیة على االرغم من ووالددةة في ما تدعي ااآلنن مقدوونيیا.



 

 ):2014تشريین االثاني/نوفمبر  25فرنسا (  .4

بزيیاررةة ااستمرتت أأرربع ساعاتت ووهھھھي ااألقصر أليي من االزيیاررااتت االبابويیة في  فرنسيیساالبابا يیلقي خطابهھ أأمامم االبرلمانن ااألووررووبي. قامم االبابا 
حيیث تحدثث إإلى االبرلمانن ااألووررووبي وومجلس أأووررووبا ليیثيیر قضايیا مثل االمعاملة االكريیمة  2014نوفمبر  25ى سترااسبوررغغ في االخاررجج إإل

 للمهھاجريین االذيین يیصلونن بشكل غيیر قانوني في أأووررووبا ووأأفضل ظظرووفف االعمالل.

 ):2014تشريین االثاني/نوفمبر  30إإلي  28تركيیا (  .5

ووجاءتت هھھھذهه االدعوةة أأيیضا من  .2014ددعوةة لزيیاررةة تركيیا بناء على ططلب من االرئيیس ررجب ططيیب أأررددووغانن في سبتمبر  فرنسيیسقبل االبابا 
 28االبطريیركك باررثلماووسس ااألوولل من أأجل ااالحتفالل بيیومم عيید االقديیس أأندررااووسس. ووصل االبابا إإلى مطارر إإسنبوغا االدوولي في أأنقرةة في 

لشخصيیاتت االتركيیة قبل أأنن يیسافر إإلى أأنتكابيیر٬، ووووضع إإكليیل من االزهھھھورر في ذذكرىى مؤسس نوفمبر / تشريین االثاني حيیث االتقى بهھ كبارر اا
االجمهھورريیة االتركيیة مصطفى كمالل أأتاتورركك. ثم سافر إإلى االقصر االرئاسي حيیث االتقى بالرئيیس أأررددووغانن ووأألقى خطابا يیحث على االحواارر 

االشرقق ااألووسط قائال إإنن االمنطقة "كانت لفترةة ططويیلة مسرحا بيین ااألدديیانن لموااجهھة االتعصب ووااألصوليیة ووددعا إإلى تجديید االسالمم في 
االمسجد ااألززررقق في ااسطنبولل حيیث صلى بصمت مع كبارر ررجالل االديین االمسلميین.  فرنسيیسللحرووبب بيین ااألشقاء ". في االيیومم االتالي٬، ززاارر 

ااألوولل٬، مطالبا ببركتهھ "بالنسبة لي  ااختتم االبابا ززيیاررتهھ مع االقدااسس في كنيیسة االقديیس جوررجج جنبا إإلى جنب مع االبطريیركك باررثلماووسس
ووكنيیسة ررووما"٬، ووحث أأيیضا على إإعاددةة االتوحيید بيین االكنيیستيین٬، قائال للمؤمنيین ااألررثوذذكس االمتجمعيین في كنيیسة سانت جوررجج أأنن "أأرريید 

نويي فرضض أأيي شرووطط إإال ما أأنن أأؤؤكد لكل ووااحد من االمجتمعيین هھھھنا أأنهھ٬، لتحقيیق االهھدفف االمنشودد من االوحدةة االكاملة٬، االكنيیسة االكاثوليیكيیة ال ت
 هھھھو من ااإلعالنن االمشتركك لإليیمانن".

 
 

 2015عامم   .3
 ): 2015كانونن االثاني/يینايیر  19إإلي  13االفلبيین ووسرىى النكا (من   .1

) في يینايیر. في سريیالنكا قامم بزيیاررااتت ررعويیة لمزاارر سيیدةة ماددوو في ماددوو 19-15يینايیر وواالفلبيین ( 15-13ززاارر االبابا فرنسيیس سريیالنكا في 
س ووباسيیليیكا سيیدةة سيیدةة النكا. ووكانت ززيیاررةة االبابا فرنسيیس إإلى االفلبيین هھھھي االزيیاررةة االبابويیة االراابعة للدوولة االجزيیرةة. ززاارر االطوباوويي بول

للتطويیب ثم االمبارركك لورريینزوو رروويیز ثم االمبارركة ددووميینغو  ٬1981، ووجاء االقديیس يیوحنا بولس االثاني في عامم 1970االساددسس االفلبيین في عامم 
أأصبحت أأكبر  2015ززيیاررةة االبابا فرنسيیس إإلى االفلبيین في يینايیر  لالحتفالل باليیومم االعالمي للشبابب. 1995دديي إإرركيیسيیا ووعادد في عامم  إإيیبانيیز

مليیونن حضر قدااسهھ االختامي في مانيیال تجاووززتت أأكبر ااحتفالل بابويي ثم في االيیومم االعالمي  7-6ااحتفالل بابويي في االتارريیخ مع ما يیقدرر بب 
 عاما 20االمكانن قبل  في نفس 1995للشبابب 

 ):2015حزيیراانن/يیونيیهھ  6االبوسنة وواالهھرسك (  .2
. 2015حزيیراانن / يیونيیهھ  6أأنهھ يیعتزمم ززيیاررةة سراايیيیفو٬، عاصمة االبوسنة وواالهھرسك٬، في  2015شباطط / فبراايیر  1في  فرنسيیسأأعلن االبابا 

ووتهھ في قدااسس ااستادد كوشيیفو. ووكانن شخص ززاارروواا االحدثث االذيي ووصل لذرر 67.000ووأأوولت ززيیاررتهھ أأهھھھميیة للحواارر االمسكوني. وويیقدرر أأنن 
حاجج من صربيیا وواالعديید من االمجموعاتت من االمجر ووسلوفيینيیا وومقدوونيیا  1000معظم االحجاجج من كرووااتيیا وواالبوسنة وولكن هھھھناكك أأيیضا 

 وومجموعاتت من االكرووااتت وومن أألمانيیا وواالنمسا وواالواليیاتت االمتحدةة وومجموعة االرااهھھھباتت من بنما ووحتى مصر. 
 

 ):2015تموزز/يیوليیهھ  13إإلي  5إإكوااددوورر ووبوليیفيیا ووباررااغواايي (   .3

٬، فضال عن بلديین آآخريین من 2015أأنن االبابا فرنسيیس سيیزوورر بوليیفيیا في تموزز / يیوليیهھ  2015أأعلن االكرسي االرسولي في أأيیارر / مايیو 
االيیس أأنن االبابا فرنسيیس سيیلتقي بمنظماتت بلداانن أأمريیكا االجنوبيیة ووإإكوااددوورر ووباررااغواايي. ووقبل االزيیاررةة٬، أأكد االرئيیس االبوليیفي إإيیفو مورر

-8يیوليیو٬، بوليیفيیا من  8-5االشعوبب ااألصليیة على هھھھامش االمهھامم االرسميیة. ووأأشارر االجدوولل االزمني إإلى أأنن االبابا سيیكونن في ااإلكوااددوورر من 
إإلى ااإلكوااددوورر٬، . ووخاللل ززيیاررتهھ 2015يیوليیو  13. وومن االمقررر أأنن يیعودد إإلى ررووما في 2015يیوليیو  12-10يیوليیو ووباررااغواايي من  10

االتقى االبابا فرنسيیس بالرئيیس رراافائيیل كورريیا٬، ووززاارر مع االكهھنة وواالنداارريین٬، ووقامم بزيیاررةة خاصة لصديیق كاهھھھن يیسوعي ووززاارر ملجأ لكبارر 
تموزز /  8مليیونن شخص. ووقد ووصل االبابا فرنسيیس إإلى بوليیفيیا في  1.5االسن في كيیتو. ووقد ااستقطب قدااسهھ ااألخيیر في ااإلكوااددوورر حواالي 



هھ٬، ووااستقبلهھ االرئيیس إإيیفو موررااليیس في مطارر إإلل أألتو االدوولي بالقربب من البازز. ووقالل االبابا في خطابهھ بعد ووصولهھ: "إإنن بوليیفيیا تتخذ يیوليی
خطوااتت هھھھامة نحو إإددررااجج قطاعاتت ووااسعة في االحيیاةة ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة وواالسيیاسيیة في االبالدد٬، وويیعترفف ددستوررهھھھا بحقوقق ااألفراادد 

االطبيیعيیة٬، وويیوفر للمؤسساتت تعزيیزهھھھا ". في ووقت الحق خاللل ااالجتماعع في قصر االحكومة منح مورراالس االبابا فرنسيیس ووااألقليیاتت وواالبيیئة 
أأعلى ووسامم للدوولة االبوليیفيیة٬، وواالصليیب االكبيیر من كوندوورر من جبالل ااألنديیز وومع ووسامم االدوولة من مخيیماتت لويیس ااسبيینالل٬، ووااسمهھ يیرجع 

 1980االتزاامهھ بخدمة أأهھھھالي االبلد االمحرووميین٬، االذيي قتلتهھ قوااتت شبهھ عسكريیة في آآذذاارر / ماررسس للكاهھھھن االيیسوعي وواالناشط االمعرووفف لهھ 
لدفاعهھ عنهھم. كما قدمم االبابا صيیلبا على شكل مطرقة وومناجل٬، تشكل ررمزاا للحزبب االشيیوعي االذيي أأووضح أأنهھ شكل من صنع إإسبيینالل نفسهھ 

بتت هھھھذهه االهھديیة على االفورر أأنهھا مثيیرةة للجدلل. كما صلى االبابا في مكانن قريیب في جهھوددهه للتعرفف على االفقرااء االمضطهھديین في ذذلك االبلد. أأث
من البازز حيیث تم االعثورر على جثة هھھھذاا االكاهھھھن االيیسوعي االمقتولل٬، ووبهھذهه االمناسبة ووسلط االضوء على االوعظ لهھ من ااإلنجيیل. ززاارر االبابا 

تموزز / يیوليیهھ  9ووزز دديي ال سيیيیراا في االجزء االشرقي من بوليیفيیا. في أأيیضا كاتدرراائيیة البازز ووبعد مغاددررتهھ البازز سافر إإلى سانتا كر فرنسيیس
بالقدااسس في سانتا كرووزز دديي ال سيیيیراا االمتصلة بافتتاحح االمؤتمر االوططني ااإلفخاررستي االخامس. كما حضر ااالجتماعع  فرنسيیسااحتفل االبابا 

. جمع هھھھذاا االحدثث االمندووبيین من االحركاتت االشعبيیة من جميیع أأنحاء االعالمي للحركاتت االشعبيیة٬، االذيي عقد في سانتا كرووزز دديي ال سيیيیراا
االعالم٬، ووشارركك أأيیضا ررئيیس بوليیفيیا اايیفو موررااليیس. ووأأعربب االبابا فرنسيیس في خطابهھ عن هھھھذاا االحدثث عن تضامنهھ مع االحركاتت االشعبيیة 

 االمتجمعة ووجهھوددهھھھا.
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على متن ططائرةة االيیطاليیا من مطارر فيیوميیتشيینو االدوولي في ررووما٬، إإلى مطارر خوسيیهھ ماررتي  فرنسيیسغاددرر االبابا  2015بتمبر س 19في 
االدوولي في هھھھافانا حيیث ووصل إإلى حفل االترحيیب االرسمي. ووفي االيیومم االتالي٬، كانن هھھھو االمترئس ااالحتفالل بالقدااسس االبابويي في ساحة ال 

٬، قبل أأنن يیقومم بزيیاررةة وودديیة لرئيیس مجلس االدوولة وومجلس ووززررااء االجمهھورريیة في باالسيیو دديي ال 9:00ة رريیفولوسيیونن في هھھھافانا في االساع
رريیفولوسيیونن في هھھھافانا. اانتهھى يیومهھ باحتفاالتت فيیسبيیرسس مع االكهھنة وواالرجالل وواالنساء االمكرسيین٬، ووندووةة٬، في كاتدرراائيیة هھھھافانا٬، ووتحيیة 

أأيیلولل / سبتمبر٬، غاددرر ططائرةة من هھھھافانا  21في هھھھافانا في ووقت مبكر من االمساء. ووفي  للشبابب من "االمركز االثقافي باددرريي فيیليیكس فارريیال"
إإلى هھھھولغويین٬، ليیرأأسس االقدااسس االباباوويي في ساحة ال رريیفولوسيیونن. قبل مغاددررتهھ إإلى سانتيیاغو دديي كوبا٬، أأعطى بركتهھ إإلى االمديینة٬، من لوما 

بأساقفة كوبا في سانت باسيیل ااإلكليیريیكيیة االكبرىى٬، ووتالووةة صالةة إإلى  دديي ال كرووزز٬، في هھھھولغويین. ووبعد ووصولهھ إإلى سانتيیاغو٬، االتقى
 عذررااء دديي ال كارريیداادد٬، مع ااألساقفة وواالوفد االمراافق لهھ٬، في كنيیسة االقديیس االصغرىى "فيیرجن دديي ال كارريیداادد" دديیل كوبريي "في سانتيیاغو.

"عذررااء دديي ال كارريیداادد دديیل كوبريي" في سانتيیاغو في أأيیلولل / سبتمبر٬، ااحتفل بالقدااسس االبابويي في كاتدرراائيیة باززيیليیك مزاارر  22ووفي 
االصباحح٬، ثم ااجتمع في ووقت الحق مع أأسر في كاتدرراائيیة االعذررااء في سانتيیاغو. بعد االبركة من مديینة سانتيیاغو من االساحة أأمامم كاتدرراائيیة 

قاعدةة ااندررووزز االمشتركة مساء  سانتيیاغو٬، غاددرر مع حفل ووددااعع من مطارر سانتيیاغو٬، في ططريیقهھ إإلى ووااشنطن االعاصمة٬، حيیث ووصل إإلى
سبتمبر٬، االتقى االبابا مع االرئيیس باررااكك أأووباما في االبيیت ااألبيیض. ووهھھھذهه هھھھي االزيیاررةة االثالثة  23. في يیومم ااألرربعاء٬،  2015سبتمبر  22يیومم 

ووجوررجج ددبليیو بوشش  1979ر االتي يیقومم بهھا االبابا للبيیت ااألبيیض٬، بعد لقاءااتت بيین جيیمي كاررتر وواالبابا االقديیس يیوحنا بولس االثاني في أأكتوب
. في ذذلك االيیومم أأيیضا٬، شارركك االبابا فرنسيیس في صالةة مع أأساقفة من االواليیاتت االمتحدةة في 2008وواالبابا بنديیكتوسس االساددسس عشر في أأبريیل 

لقدااسس في كاتدرراائيیة االقديیس متي االرسولل٬، مقر االكارردديینالل ددوونالد وويیرلل٬، ررئيیس أأساقفة ووااشنطن. في ووقت الحق من ذذلك االيیومم٬، ااحتفل با
كنيیسة االمزاارر االوططني للحبل االطاهھھھر٬، بالقربب من االجامعة االكاثوليیكيیة ااألمريیكيیة. خاللل االقدااسس٬، أأعلن قدااسة ااألبب االطوباوويي جونيیبيیروو 

 إإررساليیة إإسبانيیة في وواليیة كاليیفوررنيیا. 21سيیراا٬، االرااهھھھب االفرنسيیسكاني ااألسباني االذيي أأسس بعثة في باجا كاليیفوررنيیا٬، ووأأوولل تسع من 

أأيیلولل / سبتمبر٬، أألقى االبابا فرنسيیس خطابا أأمامم جلسة مشتركة لكونجرسس االواليیاتت االمتحدةة٬، ووهھھھو أأوولل أأبب  24يیومم االخميیس االمواافق ووفي 
. كما ززاارر 1794أأقدسس يیقومم بذلك. ووتابع ذذلك مع ززيیاررةة كنيیسة االقديیس باتريیك٬، أأقدمم كنيیسة للرعيیة في ووااشنطن. تأسست االكنيیسة في عامم 

االكاثوليیكى فى ووااشنطن االعاصمة. ثم ططارر من ووااشنطن إإلى مديینة نيیويیورركك. بعد ووصولهھ إإلى مطارر جونن إإفف مكتب ووااشنطن االخيیريي 
كيینيیديي االدوولي في نيیويیورركك٬، شارركك مع كارردديینالل تيیموثي ددووالنن في نيیويیورركك فيیسبيیرزز االمساء (جزء من ليیتوررجيیا من االساعاتت)٬، في 

/ سبتمبر٬، أألقى االبابا فرنسيیس كلمة أأمامم االجمعيیة االعامة لألمم االمتحدةة. هھھھذاا هھھھو أأيیلولل  25كاتدرراائيیة االقديیس باتريیك. ووفي يیومم االجمعة 
وواالبابا االقديیس يیوحنا  1965االخطابب االخامس للبابا أأمامم االجمعيیة االعامة لألمم االمتحدةة عقب ظظهھورر االبابا بولس االساددسس في أأكتوبر عامم 

ووعقب االخطابب االذيي قدمهھ في ااألمم  2008االساددسس عشر في اابريیل وواالبابا بنديیكتوسس  1995ووأأكتوبر  1979بولس االثاني في أأكتوبر 
سبتمبر فى موقع مركز االتجاررةة االعالمى االسابق. في فترةة ما بعد  11االمتحدةة٬، شارركك في خدمة مسكونيیة في االنصب االتذكارريي االوططني 

أأيیلولل /  26يیومم االسبت االمواافق  ووفي االظهھر٬، ززاارر مدررسة في شرقق هھھھاررلم٬، ثم ااحتفل بالقدااسس االبابويي في مادديیسونن سكويیر جاررددنن.
من نيیويیورركك إإلى فيیالددلفيیا٬، حيیث ررحب بهھ قاددةة االمدنن وواالدوولة ووررئيیس أأساقفة فيیالددلفيیا تشاررلز جج. تشابوتت٬،  فرنسيیسسبتمبر٬، سافر االبابا 

ألسر من ااالجتماعع ااحتفل االبابا بالقدااسس في كاتدرراائيیة االقديیس بطرسس ووبولس. ززاارر مولل ااالستقاللل في فترةة ما بعد االظهھر٬، وومهھرجانن اا
أأيیلولل / سبتمبر مع االقدااسس بعد ظظهھر االيیومم. بعد  27في ووقت مبكر من االمساء. ووااختتمت ززيیاررةة االبابا يیومم ااألحد  2015االعالمي لألسر 

تكريیما للزيیاررةة٬، سوفف يیقومم متحف االكتابب االمقدسس برعايیة معرضض خاصص بعنواانن  مغاددررتهھ ررحل على متن ططائرةة إإلى ررووما وواالفاتيیكانن.
"um Domini IIVerb.ووقد تم ااإلعالنن عن االجدوولل االرسمي لزيیاررتهھ  " ٬، في مركز فيیالددلفيیا للمؤتمرااتت٬، االمتاخمة لالجتماعع االعالمي

 في نهھايیة يیونيیو.
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٬، ووذذكر جمهھورريیة 2015دد من االفلبيین٬، أأنهھ يیأمل في ززيیاررةة أأفريیقيیا في أأووااخر عامم ٬، على متن االطائرةة االبابويیة االتي تعوفرنسيیسذذكر االبابا 
أأنن االبابا سيیزوورر  2015أأفريیقيیا االوسطى ووأأووغنداا على أأنهھما موااقع محتملة. ووأأكد االمكتب االصحفي للكرسي االرسولي في حزيیراانن / يیونيیو 

 ووأأووغندااستكونن في االوااقع كيینيیا  2015لعامم  ااألخيیرةة فرنسيیسززيیاررةة  أأنن/ سبتمبر االماضي  أأيیلوللاالفاتيیكانن في  ووأأكدهھھھذيین االبلديین. 
تشريین االثاني / نوفمبر)٬، ثم ووصلت إإلى عنتيیبي بأووغنداا بزيیاررااتت  27-25االوسطى. ووبدأأتت االزيیاررةة مع نيیرووبي٬، كيینيیا ( إإفريیقيیاووجمهھورريیة 

تشريین االثاني  30-29مهھورريیة أأفريیقيیا االوسطى (تشريین االثاني / نوفمبر)٬، ووستنهھي االزيیاررةة في بانغي بج 29-27إإلى ناموغونغو ووكمباال (
نسيیس لجمهھورريیة أأفريیقيیا االوسطى٬، االتي هھھھي في حالة حربب فرساعة قبل أأنن يیعودد إإلى ررووما. ززيیاررةة االبابا  39/ نوفمبر) ) حيیث أأمضى 

إإلى  فرنسيیسووصل االبابا  نوفمبر / تشريین االثاني٬، 25أأهھھھليیة٬، جعلتهھ االبابا ااألوولل لدخولل منطقة حربب نشطة. ووفي يیومم ااألرربعاء االمواافق 
ددقيیقة من االموعد  30بعد االظهھر٬، قبل حواالي  4:32مطارر جومو كيینيیاتا االدوولي في نيیرووبي على متن ططائرةة أأليیتاليیا في حواالي االساعة 

ألساقفة االمحددد٬، حيیث ررحب بهھ أأعضاء حكومة كيینيیا٬، بقيیاددةة االرئيیس أأووهھھھورروو كيینيیاتا وواالسيیدةة ااألوولى ماررغريیت غاكووو كيینيیاتا٬، ووعددد من اا
كانت تؤدديي أأيیضا بيینما ووصل االبابا. ثم توجهھ  االفلكلورراالكاثوليیك٬، بقيیاددةة االكارردديینالل جونن نجويي٬، ررئيیس أأساقفة نيیرووبي. فرقة من ررااقصيین 

 إإجرااءقبل  االكيینيرسس شرفف من االجيیش ووحبندقيیة  21 بإططالققمقر االرئاسة حيیث تم تكريیمهھ  إإلىاالبابا فرنسيیس وواالوفد االمراافق لهھ 
. ووهھھھناكك٬، االتقى أأيیضا بالرئيیسيین االسابقيین دداانيیالل أأرراابب مويي وومواايي آآخريینصة مع االرئيیس كيینيیاتا وومسئوليین حكوميیيین محاددثاتت خا

كيیباكي٬، فضال عن أأسرةة كيینيیاتا. ووعقب االلقاءيین٬، ووجهھ كل من االرئيیس كيینيیاتا وواالبابا فرنسيیس كلمة إإلى ااألمة من حديیقة قصر االرئاسة. 
ددقيیقة عن أأهھھھميیة االشبابب وواالبيیئة٬، وومعالجة االفقر ووعدمم االمساووااةة وواالمصالحة وواالسالمم. بعد ذذلك٬،  11ستمرتت ووتحدثث االبابا خاللل كلمتهھ االتي اا

سيیاررتهھ االبوبموبيیل ووتوجهھ إإلى نونسيیاتورر االرسولي في وويیستالندزز٬، نيیرووبي٬، مقر إإقامتهھ خاللل ززيیاررتهھ في كيینيیا. في  فرنسيیسااستقل االبابا 
في حواارر بيین ااألدديیانن مع قاددةة ااإليیمانن االمحليیيین في نونسيیاتورر  فرنسيیسريین االثاني٬، شارركك االبابا نوفمبر / تش 26االيیومم االتالي٬، االخميیس٬، 

بأنهھا "أأساسيیة" لمنع االتطرفف وواالهھجماتت االديینيیة٬، مشيیراا إإلى هھھھجومم مركز االتسوقق ووأأهھھھميیة االحوااررااتت بيین ااألدديیانن  أأعلن االرسولي٬، حيیث
٬، االذيي أأعلنت االجماعة االجهھادديیة حركة 2015غارريیسا في نيیسانن / أأبريیل  ٬، وو هھھھجومم كليیة جامعة2013وويیستغاتت في أأيیلولل / سبتمبر 

 بابويي قدااسسإإلى حرمم جامعة نيیرووبي٬، حيیث ااحتفل بأوولل  فرنسيیسعنهھ. ووفي ووقت الحق من ذذلك االصباحح٬، توجهھ االبابا  ااالشبابب مسؤووليیتهھ
على ددعم ااألسر وواالمجتمعاتت االشموليیة وو "مقاوومة مليیونن شخص. ووفي االعظة٬، حث االبابا االكيینيیيین  1.4في أأفريیقيیا مع حشد يیقدرر بحواالي 

مع  فرنسيیسلدىى االرجالل أأوو تؤذذيي أأوو تهھيین االنساء ووتهھددد حيیاةة ااألبريیاء االذيین لم يیولدوواا بعد". ٬، االتقى االبابا  االكبريیاءاالمماررساتت االتي تعززز 
االتي أألقاهھھھا على أأهھھھميیة االحيیاةة االمكرسة االتي ال االكهھنة االكيینيیيین٬، وواالندووااتت٬، وواالمحبونن في مجالل مدررسة سانت مارريي. ووأأكد االبابا في كلمتهھ 

وواالمكرسيین على موااصلة عمل االصالةة  ووااالكليیريیكيیيینتتحقق إإال من خاللل "االبقاء ووفيیا للدعوةة" وواالتزاامهھم بالخدمة. كما حث االكهھنة 
ابا فرنسيیس إإلى مكتب ااألمم االمتحدةة ووتجنب "خطيیئة االالمباالةة وواالفوضى"٬، قائال إإنن "االالمباالةة تجعل هللا يیتقيیأ". ووبعد خطابهھ٬، توجهھ االب

في بارريیس٬،  2015في نيیرووبي٬، حيیث أألقى خطابا أأمامم االموظظفيین بشأنن تغيیر االمناخخ قبل مؤتمر ااألمم االمتحدةة االمعني بتغيیر االمناخخ لعامم 
ؤتمر من قبل االمصالح قائال: "سيیكونن من االمأساوويي أأنن تسودد مصالح معيینة على االمصلحة االعامة للناسس وواالكوكب أأوو إإذذاا تم االتالعب بالم

االتجارريیة "٬، ووحث قاددةة االعالم في االمؤتمر على االتوصل إإلى ااتفاقق بشأنن االقيیودد االمفرووضة على اانبعاثاتت االكربونن ووتدهھھھورر االبيیئة. كما حذرر 
يیمة االمنظمة ااألفاررقة من آآثارر تجاررةة االعاجج وومواارردد االصرااعع على االبيیئة االطبيیعيیة في أأفريیقيیا٬، وورربط أأنشطة ااالتجارر غيیر االمشرووعع بالجر

سكانن ااألحيیاء االفقيیرةة في كانجيیمي٬، حيیث ترأأسس  فرنسيیسنوفمبر / تشريین االثاني٬، ززاارر االبابا  27ووااإلررهھھھابب. ووفي يیومم االجمعة االمواافق 
االسكانن في كنيیستهھم االمحليیة. وواانتقد االبابا "ااالستعمارر االجديید" للظلم وو "ااالستبعادد االحضريي" االذيي توااجهھهھ ااألحيیاء االفقيیرةة  قدااسس يیحتفل بهھ

 في كيینيیا٬، بما في ذذلك ااالفتقارر إإلى االبنيیة االتحتيیة وواالخدماتت ااألساسيیة مثل االتعليیم وواالكهھرباء وومعالجة ميیاهه االصرفف االصحي ووميیاهه االشربب
مع االشبابب  فرنسيیسللعصاباتت ااإلجرااميیة. في ووقت الحق من ذذلك االصباحح٬، االتقى االبابا ووصوالً ة٬، معاملة ااألططفالل وواالرعايیة االصحيی

االكيیني في مركز مويي االريیاضي االدوولي في كاساررااني٬، حيیث أأجابب على بعض شهھاددااتت االشبابب بشأنن االقضايیا االتي يیوااجهھهھا االشبابب 
 هھھھو االفسادد: "قائال االفسادد إإغرااء تجنب على االكيینيیيین االشبابب ووحث ة بالقبليیة وواالتعصب االديیني.االكيیني٬، بما في ذذلك االفسادد٬، وواالقضايیا االمتعلق

 كما. بلدنا يینتهھي أأوو االسكريي٬، بمرضض ننتهھي االسكر٬، من االكثيیر لديینا يیكونن ووعندما بشدةة٬، يینتهھي وولكنهھ االسكر٬، مثل ددااخلنا٬، يیحصل شيء
 االيیومم ظظهھر ووبعد. االمسلحة االجماعاتت إإلى لالنضمامم االشبابب ووتجنيید االتطرفف لمنع االعمل ووفرصص االتعليیم أأهھھھميیة االكيیني االشبابب مع ناقش
 ااألوولى وواالسيیدةة كيینيیاتا االرئيیس االبابا أأررسل ووقد. أأووغنداا إإلى متوجهھا نيیرووبي لمغاددررةة االدوولى كيینيیاتا جومو مطارر إإلى فراانسيیس االبابا توجهھ

 االزعماء من ووعددد االكيینيیة االحكومة مسئولي من آآخر ووعددد اايیتورروو ااكوىى االشيیوخخ مجلس ووررئيیس ررووتو وويیليیامم االرئيیس وونائب ماررغريیت
 نيیرووبي بلدهه ووووفد فرنسيیس االبابا غاددرر ووقد. االبابا مغاددررةةمرااسم لب االكيینيیة االدفاعع قوااتت ووفرقق االفلكلورريیيین االرااقصونن قامم ووقد. االكاثوليیك

 عسكريیة فرقة لعبت حيیث ساعة٬، بعد االدوولي عنتيیبي مطارر إإلى ووووصل. أأليیطاليیا ططائرةة متن على مساءاا 3:51 االساعة حواالي في
 موسيیفيیني٬، يیويیريي االرئيیس قبل من ااستقبالهھ أأثناء يیؤددوونن كانواا االفلكلورريیيین وواالرااقصونن وواالطبالونن ااألووغنديیة االوططنيیة ووااألناشيید االفاتيیكانن
 موسيیفيیني االرئيیس مع قصيیر ااجتماعع لعقد االرئاسة بيیت إإلى توجهھ ثم.  االكاثوليیك ااألساقفة من ووعددد موسيیفيیني٬، جانيیت ااألوولى االسيیدةة
 لزيیاررةة ناموغونغو إإلى فراانسيیس االبابا توجهھ نوفمبر٬،/  االثاني تشريین 28 االسبت يیومم ووفي. ميیارردديیت كيیر سلفا االسودداانن جنوبب ووررئيیس
 االموتت حتى أأحرقواا بوغنداا٬، في االمسيیحيیيین االمتحوليین من 45 تضم مجموعة ووهھھھي أأووغنداا٬، شهھدااء إإلى أألقاهه االذيي مونيیونيیو شهھدااء ضريیح
 في أأووغنداا لزيیاررةة االبابا االبداايیة في موسيیفيیني االرئيیس ووددعا مواانغا كاباكا تحت عقيیدتهھم عن االتخلي لرفضهھم عشر االتاسع االقرنن أأووااخر في

 يیقدرر حشد مع بالقدااسس ااحتفل ثم. االسابقة اااللتزااماتت بسبب ترااجع لكنهھ أأووغنداا٬، شهھدااء لتأسيیس االخمسيین االسنويیة االذكرىى 2014،٬ أأكتوبر
 وواالرئيیس االسودداانن٬، جنوبب من كيیر وواالرئيیس موسيیفيیني٬، االرئيیس االحضورر بيین وومن. االشهھدااء لتكريیم شخص مليیونن 2 إإلى 1.5 من



 حماسة متابعة على االجمهھورر فراانسيیس االبابا حث ااالحتفاالتت٬، خاللل. االثاني مواانغا كاباكا أأحفادد عن فضال كاجامي٬، بولل االروواانديي
 االبابا توجهھ االظهھر٬، بعد ما فترةة ووفي". وواالمهھجوررةة ووااألرراامل وواالفقرااء االمسنيین ررعايیة" خاللل من مهھمتهھم في ااألووغنديیيین االشهھدااء
 فيیما للبابا بشهھاددااتت شابيین أأددلى حيیث ااألووغنديي٬، االشبابب من 150،٬ 000حواالي مع الجتماعع االمستخدمم غيیر كمباال مطارر إإلى فراانسيیس
 في ززاارر ثم. للشبابب االبشريیة االمناعة نقص فيیرووسس وواانتشارر االصرااعع محنة ووخاصة ااألووغنديي٬، االشبابب يیوااجهھهھا االتي بالتحديیاتت يیتعلق
 .معهھم للقاء وواالمعوقيین٬، وواالمرضى للفقرااء بيیت ووهھھھو نالوكولونغو٬، في االخيیريیة مجلس الحق ووقت
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٬، ددعوةة لزيیاررةة االمكسيیك بناء على ططلب من االرئيیس االمكسيیكي إإنريیكي بيینيیا نيیيیتو. في 2014حزيیراانن / يیونيیهھ  ٬7، في فرنسيیسقبل االبابا 
. ووأأكد أأيیضا أأنن االبابا فرنسيیس سيیزوورر 2016أأكد االناططق باسم االفاتيیكانن أأنن االبابا سوفف يیسافر إإلى االمكسيیك في أأوواائل عامم  2015أأكتوبر 

٬، أأكد االكارردديینالل نورربرتو رريیفيیراا كارريیراا٬، ررئيیس أأساقفة 2015تشريین االثاني / نوفمبر  1سيیتي. في كنيیسة سيیدةة غواادداالوبي في مكسيیكو 
. ووتم االتأكيید على أأنهھ إإلى جانب مكسيیكو سيیتي٬، سيیزوورر 2016فبراايیر / شباطط  12مكسيیكو سيیتي٬، ززيیاررةة االبابا ووقالل إإنن االبابا سيیصل في 

 12ووفي  يیريیز٬، ووسانن كريیستوبالل دديي السس كاساسس٬، وومورريیليیا٬، ووسيیودداادد خواارريیز.أأيیضا مدنن إإيیكاتيیبيیك٬، ووتوكستال غوتيی فرنسيیساالبابا 
٬، وواالبطريیركك كيیريیل٬، من االكنيیسة ااألررثوذذكسيیة االرووسيیة٬، في مطارر خوسيیهھ ماررتي االدوولي فرنسيیس٬، االتقى االبابا 2016شباطط / فبراايیر 

وواالبطريیركك كيیريیل) مقدما٬، معالجة  فرنسيیسلمشتركك للبابا بالقربب من هھھھافانا بكوبا٬، ووووقعا إإعالنا مشتركا من ثالثيین إإعالنا (ااإلعالنن اا
د االقضايیا االعالميیة بما في ذذلك أأملهھم في إإعاددةة إإنشاء ووحدةة كاملة. ووقد سهھلت االقيیاددةة االكوبيیة هھھھذاا ااالجتماعع االذيي ااقترحح كوبا كمكانن محايی

 للقاء االزعيیميین االديینيیيین.

 ): 2016نيیسانن/اابريیل  16االيیونانن (  .2

سيیزوورر جزيیرةة ليیسبوسس االيیونانيیة ددعما آلالفف االالجئيین االذيین يینتظروونن  فرنسيیس٬، أأفاددتت مصاددرر أأنن االبابا 2016نيیسانن / أأبريیل  5ووفي 
االلجوء٬، أأوو االذيین مررروواا عبر االجزيیرةة في ططريیقهھم إإلى أأووررووبا ووخاررجهھا. ووذذكر االبابا أأنن هھھھذهه االزيیاررةة كانت قيید االنظر. وولم يیعلن بعد ووقت 

 2016اابريیل عامم  16 فياالبابا سيیقومم بزيیاررةة للجزيیرةة تستغرقق يیوما ووااحداا  أأننططويیل 
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٬، وواالتي قبلهھا االبابا بسهھولة٬، 2015ووجهھ االرئيیس سيیرجج ساررجسيیانن ممثل أأررميینيیا ددعوةة ررسميیة إإلى االبابا فرنسيیس لزيیاررةة أأررميینيیا في عامم 
أأنن االبابا سيیزوورر أأررميینيیا في ووقت ما في  2015ززيیاررةة االبالدد. وولم يیتم تحديید موعد للزيیاررةة. ووأأكد في عامم معربا عن ررغبتهھ االصاددقة في 

أأفاددتت االتقارريیر أأنهھ من االمحتمل أأنن  2016. ووكانن يیعتقد أأصال أأنن االزيیاررةة ستجريي في نيیسانن / أأبريیل٬، وولكن في شباطط / فبراايیر 2016عامم 
٬، أأووضح االفاتيیكانن أأنن ززيیاررةة محتملة ألررميینيیا 2016في آآذذاارر / ماررسس   .ألذذرربيیجانن ووجوررجيیاتتم في أأيیلولل / سبتمبر مع ززيیاررااتت مماثلة 

من االمرجح أأنن تتم في االنصف ااألخيیر من يیونيیو٬، على االرغم من أأنهھا ال تزاالل في مرااحل االتخطيیط ااألووليیة. ووأأعلن في نشرةة صحفيیة 
حزيیراانن / يیونيیهھ بعد أأنن يیقبل ررسميیا االدعوااتت االموجهھة  26إإلى  24من  أأنن االبابا سيیزوورر أأررميینيیا في االفترةة 2016نيیسانن / أأبريیل  9مؤررخة 

 إإليیهھ.
 

 ):2016تموزز/يیوليیهھ  31إإلي  27بولنداا (  .4
 2016يیوليیو  31إإلى  27قد شغل منصب ررئيیس ااألساقفة٬، من  كرااكوفف٬، بولنداا٬، االمديینة حيیث كانن كارروولل فوجيیتا فرنسيیسززاارر االبابا 

بعد ووفاتهھ.  ووقد تم تطويیبهھ ووإإعالنن قدااستهھ . وواانتخب فوجيیتا في ووقت الحق االبابا يیوحنا بولس االثاني2016،٬بمناسبة االيیومم االعالمي للشبابب 
 .اانتهھز االبابا االفرصة لزيیاررةة معسكر ااعتقالل أأووشفيیتز حيیث قضى ووقتا في االصالةة االصامتة
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جنبا إإلى جنب مع ررحلة محتملة  2016أأنن ززيیاررةة محتملة لجوررجيیا ووأأذذرربيیجانن يیمكن أأنن تتم في سبتمبر  2016ووأأفيید في أأوواائل عامم 

فيیما بعد بأنهھ ما ززاالل في مرااحل االتخطيیط ااألووليیة ووأأنهھ لم يیتم تحديید أأيي شيء على نحو ملموسس. ووأأعلن في نشرةة صحفيیة  ألررميینيیا. ووأأفيید



تشريین ااألوولل / أأكتوبر بعد تلقي  2أأيیلولل / سبتمبر إإلى  30أأنن االبابا سيیزوورر تلك االبلداانن في االفترةة من  2016نيیسانن / أأبريیل  9مؤررخة 
من جوررجيیا. ووبدأأتت ررحلة االبابا يیومم االجمعة في جوررجيیا حيیث كانن في  االثانيإإيیليیا االبطريیركك  نيیة ووددعوااتت ررسميیة من االسلطاتت االمد

ووصل االى االكنيیسة االجوررجيیة على  فرنسيیسالمطارر االبطريیركك اايیليیا االثاني٬، ررئيیس االكنيیسة ااألررثوذذكسيیة االجوررجيیة. ووكانن االبابا ااستقبالهھ ب
فاررغغ جداا في االعاصمة االجوررجيیة تبليیسي  ستاددااإلاالذيین ررفضواا حضورر االقدااسس االذيي عقد االسبت في  االزعماء ااالررثوذذكسيیيین أأنناالرغم من 

فيیهھ أأفكارراا عزيیزةة من االكنيیسة  ااعتنقللتعليیقاتت على االزووااجج االذيي  االتودددد االظاهھھھريي قد اامتداالحضورر.  يیشجعواا أأحد عليلم  أأننبعد 
االقصيیر لتأثيیر ااألفكارر ااألجنبيیة على -رةة٬، اانتقد "ااالستعمارر ااأليیديیولوجي" ااألررثوذذكسيیة االجوررجيیة. ووبدوونن معالجة االشذووذذ االجنسي مباش

فى ااذذرربيیجانن٬، رركز  االمسلميین من غالبيیة تسكنهھا االتىللمساهھھھمة في ااالعتدااء على مؤسسة االزووااجج. ووفى ززيیاررةة لجوررجيیا  -االقيیم االتقليیديیة
لهھامم عليیيیف. ووفي ظظل االسيید عليیيیف٬، ر للرئاسة ااالستبداادديیة االمتزاايیدةة إلوواالتسامح٬، بعيیداا عن ااالنتقادد االمباش ااألدديیانناالبابا على االحواارر بيین 

أألقت االسلطاتت ااألذذرربيیجانيیة االقبض على عددد كبيیر من االعامليین في مجالل حقوقق ااإلنسانن ووأأعضاء من جماعاتت االمعاررضة االسيیاسيیة٬، 
االبابا على  أأكداالرئيیس  أأماممووفى كلمة  ٬،االمحليیة مع تعزيیز سلطة االرئيیس يیةمجموعاتت االحقوقاال عن االتمويیل ااألجنبي ووعملت على قطع

تعزيیز  إإلىبالزعيیم لجهھوددهه االرااميیة  أأشاددووووجهھاتت نظر مختلفة"٬، بيید اانهھ  أأفكارراالذيین لديیهھم  ااآلخريینااستخداامم حقوقق  إإساءةةعدمم " أأهھھھميیة
 .االمدنياالنمو 
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سوفف يیسافر في أأكتوبر إإلى االسويید لحضورر حفل مسكوني بمناسبة االذكرىى  فرنسيیس٬، أأفاددتت مصاددرر أأنن 2016في يینايیر / كانونن االثاني 
أأنهھ في ااألسبوعع ااألخيیر من  2016كانونن االثاني / يینايیر  25في  مسئواللإلصالحح االبرووتستانتي. ووفي ووقت الحق من ذذلك كانن  500االل 

االبابا سوفف يیسافر إإلى االبالدد لالحتفالل في ززيیاررةة ليیومم ووااحد على االرغم من تغيیيیر في ووقت الحق ليیشمل يیومم  2016تشريین ااألوولل / أأكتوبر 
 في االسويید االتقى ررئيیس أأساقفة كنيیسة أأنتي جاكليین [109آآخر حتى االبابا يیمكن أأنن تحتفل قدااسس مع أأعداادد كاثوليیكيیة صغيیرةة في االسويید. [

 

 :االزيیاررااتت االتي سيیقومم بهھا  .5
 
 2017عامم   .1

 )2017نيیسانن/اابريیل  29إإلي  28مصر (  .1

 )2017أأيیارر/مايیو  13إإلي  12االبرتغالل (  .2
 )2017أأيیلولل/سبتمبر  11إإلي  6كولومبيیا (  .3

 )2017جنوبب االسودداانن (تشريین ااألوولل/أأكتوبر   .4
 )2017االهھند ووبنغالدديیش (  .5

 
 

2.  2018 
 ) 2018االجمهھورريیة االتشيیكيیة (  .1

 ) 2018فرنسا (  .2
 ) 2018رروومانيیا (  .3

 )2018آآبب/أأغسطس  26إإلي  22اايیرلنداا (  .4
 

3.  2019 
 )2019كانونن االثاني/يینايیر  27إإلي  22بنما (  .1

 



 


