
	

	

Vizita Sfântului Părinte Papa Francisc la Assisi 
pentru Ziua Mondială de Rugăciune pentru pace „Sete de pace. Religii și culturi în dialog” 

20 septembrie 2016 
 
11.30 - Papa Francisc sosește la Conventul 
franciscan din Assisi 
Sfântul Părinte este primit de: 
- Pr. Mauro Gambetti, Custodele Conventului 
franciscan din Assisi 
- Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al 
Constantinopolului 
- un reprezentant musulman 
- Excelența Sa Justin Welby, Arhiepiscop de 
Canterbury 
- Sanctitatea Sa Efrem al II-lea, Patriarhul siro-
ortodox al Antiohiei 
- un reprezentant al comunităţii ebraice 
- Capul suprem al Tendai (Japonia) 
Toţi împreună merg la Chiostro Sixt al IV-lea, unde 
sunt reuniţi reprezentanţii Bisericilor şi religiilor 
lumii, precum şi episcopii catolici din regiunea 
italiană Umbria. 
   
12.00 - Sfântul Părinte salută pe fiecare reprezentant 
în parte    
13.00 - Prânzul comun în sufrageria Conventului 
franciscan, la care participă şi câteva victime ale 
războiului; 
- Domnul Marco Impagliazzo, preşedintele 
Comunităţii Sant’Egidio, aminteşte cea de a XXV-a 
aniversare a Sanctităţii Sale Bartolomeu I ca Patriarh 
Ecumenic;   
15.15 - Sfântul Părinte întâlneşte în particular pe: 
- Sanctitatea Sa Bartolomeu I 
- un reprezentant musulman 
- Excelenţa Sa Arhiepiscopul Justin Welby 

- Sanctitatea Sa Patriarhul Efrem al II-lea 
- un reprezentant al comunităţii ebraice    
16.00 - În diferite locuri din localitate au loc 
momente de rugăciune pentru pace 
 
La Bazilica inferioară a Sfântului Francisc 
Rugăciune ecumenică a creştinilor 
   
17.00 - După rugăciune, toţi participanţii ies din 
Bazilica inferioară şi se întâlnesc în Piaţa Sf. 
Francisc cu reprezentanţii celorlalte religii, care s-au 
rugat în diferite locuri din localitate    
17.15 - Piața Sf. Francisc 
Ceremonia de încheiere 
 
· Salutul Excelenței Sale Mons. Domenico 
Sorrentino, Arhiepiscop de Assisi 
· Mesaje: 
- o mărturie a unei victime de război 
- Patriarhul Bartolomeu I 
- un reprezentant musulman 
- un reprezentant al comunităţii ebraice 
- Călugărul budist japonez 
- Prof. Andrea Riccardi, fondator al Comunității 
Sant’Egidio 
 
· Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc 
· Citirea Apelului la pace, care va fi încredințat 
copiilor din diferite națiuni 
· Moment de tăcere pentru victimele de război 
· Semnarea Apelului la pace și aprinderea a două 
candelabre

 


