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نانويلاو صربق ىلإ سيسنرف ابابلا ةسادقل ةّيلوسرلا ةرايزلا
2-6 لّوألا نوناك/ ربمسيد2021

- Multimedia
- Video message of the Holy Father prior to his Apostolic Journey
- Missal for the Apostolic Journey
- Photo Gallery
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 2021ربمسيد/لّوألا نوناك  2سيمخلا
ايسوقين – اكنرال -امور
.اكنرال ىلإ يلودلا ونيشتيمويف/امور راطم نم ةرئاطلاب ةرداغملا 11:00
.يلودلا اكنرال راطم ىلإ لوصولا 15:00
.يلودلا اكنرال راطم يف يمسر لابقتسا 15:00
تاكرحلاو تاّيعمجلاو ّيحيسملا ميلعّتلا يمّلعمو تابهارلاو نابهرلاو ةنهكلا عم ءاقل 16:00
.ايسوقين يف ةّينوراملا ةسينكلل ةمعنلا ةديس ةّيئاردتاك يف صربق يف ةّيسنكلا
.ايسوقين يف يسائرلا رصقلا يف يمسرلا لابقتسالا مسارم 17:15
.ايسوقين يف يسائرلا رصقلا يف صاخلا هبتكم يف ةيروهمجلا سيئر ةماخف ةرايز 17:30
يف تالافتحالا ةعاق يف ّيسامولبدلا كلّسلاو ّيندملا عمتجملاو تاطلسلا عم ءاقل 18:00
.ايسوقين يف يسائرلا رصقلا

 2021ربمسيد/لّوألا نوناك  3ةعمجلا
ايسوقين
صربق ةفقاسأ سيئر ،يناثلا سوموتسوزيرخ ةفقاسألا سيئر ةطبغ ةرايز 8:30
.ايسوقين يف ةفقاسألا سيئر رقم يف ،ةيسكذوثرألا ةسينكلل
.ايسوقين يف ةيسكذوثرألا ةيئاردتاكلا يف سدقملا عمجملا عم ءاقل 9:00
.ايسوقين يف  GSPجردم يف ّيهلإلا سادقلا 10:00
يف سدقملا بيلصلا ةيعر ةسينك يف نيرجاهملا لجأ نم ةينوكسم ةالص 16:00
.ايسوقين

 2021ربمسيد/لّوألا نوناك  4تبسلا
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انيثأ-اكنرال-ايسوقين
.يلودلا اكنرال راطم يف عادولا مسارم 9:10
.انيثأ ىلإ ةرئاطلاب ةرداغملا 9:30
.يلودلا انيثأ راطم ىلإ لوصولا 11:10
.يلودلا انيثأ راطم يف يمسر لابقتسا 11:10
.انيثأ يف يسائرلا رصقلا يف لابقتسا لفح 12:00
.انيثأ يف يسائرلا رصقلا يف صاخلا هبتكم يف ةيروهمجلا سيئر ةماخف ةرايز 12:15
.انيثأ يف يسائرلا رصقلا يف ءارزولا سيئر عم ءاقل 12:30
يف يسائرلا رصقلا يف ّيسامولبدلا كلّسلاو ّيندملا عمتجملاو تاطلسلا عم ءاقل 12:45
.انيثأ
،نانويلاو انيثأ ةفقاسأ سيئر ،يناثلا سومينوريإ ةفقاسألا سيئر ةطبغ ىلإ ةرايز 16:00
.انيثأ يف ةفقاسألا سيئر رقم يف
عم سيسنرف ابابلا ةسادقو يناثلا سومينوريإ ةفقاسألا سيئر ةطبغ ءاقل 16:30
.انيثأ يف ةفقاسألا سيئر رقم يف “شرعلا ةعاق” يف نيَقفارملا امهيدفو
يف ّيحيسملا ميلعّتلا يمّلعمو تابهارلاو نابهرلاو ةنهكلاو ةفقاسألا عم ءاقل 17:15
.انيثأ يف سويسينويد سيدقلا ةيئاردتاك
.انيثأ يف ةّيوبابلا ةرافسلا يف ةّيعوسيلا ةنبهرلا ءاضعأ عم صاخ ءاقل 18:45

 2021ربمسيد/لّوألا نوناك  5دحألا
انيثأ)-سوبسل ةريزج( ينيليتيم-انيثأ
.ينيليتيم ىلإ ةرئاطلاب ةرداغملا9:15
.ينيليتيم راطم ىلإ لوصولا 10:10
.ينيليتيم يف “تايوهلا قيقدتو لابقتسالا زكرم” يف نيئجاللا ىلإ ةرايز 10:45
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.انيثأ ىلإ ةرئاطلاب ةرداغملا 12:15
.يلودلا انيثأ راطم ىلإ لوصولا 13:10
.انيثأ يف نوراغيم ةعاق يف ّيهلإلا سادقلا 16:45
ةرافسلا يف ابابلا ةسادق ىلإ يناثلا سومينوريإ ةفقاسألا سيئر ةطبغ ةرايز 19:00
.انيثأ يف ةّيوبابلا

 2021ربمسيد/لّوألا نوناك  6نينثالا
امور – انيثأ
.انيثأ يف ةّيوبابلا ةرافسلا يف ناملربلا سيئر ةرايز 8:15
يسورام يف تايلوسروألا تابهارلل سويسينويد سيدقلا ةسردم يف بابشلا عم ءاقل 9:45
.انيثأ يف
.يلودلا انيثأ راطم يف عادولا مسارم 11:15
.امور ىلإ ةرئاطلاب ةرداغملا 11:30
.ونيبمايش /يلودلا امور راطم ىلإ لوصولا 12:35

Time zones
+1h UTC
+2h UTC
+2h UTC
+2h UTC

Rome
Larnaca
Athens
Lesvos
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