Vizita papei Francisc în Iordania
Vizita papei Francisc în Regatului Hașemit al Iordaniei, care va avea loc între 24-25
mai 2014, reprezintă răspunsul la invitația lansată de Maiestatea Sa Regele
Abdullah al II-lea Ibn al-Hussein, pontiful fiind așteptat cu căldură de întreg
poporul iordanian, creștini și musulmani deopotrivă.
Deplasarea Sfântului Părintecoincide cu cea de-a șaizecișiopta aniversare a Zilei
Independenței Regatului (25 mai) și cu împlinirea a douăzeci de ani de la stabilirea
relațiilor diplomatice dintre Iordania și Vatican (1994). Aceasta este prima vizită a
papei Francisc în regiune și, în același timp, cea de-a patra vizită a unui pontif în
ultimii 50 de ani, începând cu turul papei Paul al VI-lea în Iordania și Israel,din
1964.

Evenimentul va contribui la transformarea Iordaniei într-o „stea călăuzitoare“ a
Orientului Mijlociu și a întregii lumi. Acesta are loc la „momentul potrivit“ și în
„locul potrivit“, având în vedere că statul iordanian a fost mereu apărătorul păcii
în această parte a lumii. Se dorește ca vizita să contribuie la creșterea efortului în
vederea menținerii bunei înțelegeri între popoare și la promovarea turismului în
Regat.

Guvernul iordanian a adoptat numeroase măsuri pentru ca acest eveniment să fie
un succes; așadar, prim-ministrul dr. Abdallah Alnsour a decis formarea unui
comitet media care să pregătească vizita istorică, acesta fiind condus de ministrul
de stat al Informațiilor și format din reprezentanți ai Curții Regale, Ministerului
Afacerilor Externe și Expatriaților, Ministerului Turismului și Antichităților,
Consiliului de Turism Iordanian, comisiei Locului Botezului, municipalității Greater

Amman, Autorității iordaniene pentru radio și TV, precum și din reprezentanți ai
Jordan News Agency Petra.

Vizita papei Francisc reprezintă o componentăa dialogului interreligios pe care
Iordania îl promovează prin numeroase inițiative la nivel internațional. De
asemenea, este o mărturie a rolului statului iordanian, ca actor în procesul de
menținere a păcii și stabilității în regiune. Deplasarea papei Francisc reprezintă o
încununare a eforturilor, din ultimii 15 ani, ale Maiestății Sale Regele Abdullah al
II-lea, în vederea menținerii păcii în Orientul Mijlociu, fiind astfel promovate
toleranța și buna înțelegere între musulmani și creștini.
Menținerea păcii și armoniei între religii reprezintă un punct de referință pentru
Regatul Hașemit al Iordaniei. Vizita papei Francisc este o mărturie a conviețuirii
pașnice între creștinii și musulmanii din Iordania, aceasta fiind un mozaic de
popoare diferite care locuiesc în aceeași arie geografică și se bucură de stabilitate
politică, după cum spunea chiar Sfântul Părinte referindu-se la circazieni și armeni,
precum și la refugiații arabi.

Conform ministrului de stat al informațiilor, Mohammad Momani, Sanctitatea Sa
va fi primit la aeroport, după care se va întâlni cu Maiestatea Sa Regele Abdullah
al II-lea și cu înalți oficiali,apoi va ține o slujbă la Stadionul Internațional Amman.
Directorul Centrului Catolic de Studii și Media, care se ocupă de această vizită din
partea Bisericii Catolice din Iordania, părintele Rifat Bader, a declarat că
aproximativ 20.000 de persoane sunt așteptate să ia parte la slujbă.

Papa Francisc va vizita Locul Botezului de la râul Iordan, va întâlni copii cu
dizabilități, precum și refugiați irakieni și sirieni la Biserica Catolică.

Sfântul Părinte va vizita Betania (Locul Botezului de la râul Iordan), va întâlni
refugiați sirieni și irakieni, musulmani și creștini, precum și copii cu dizabilități la
biserica de rit latin. De asemenea, papa va avea întâlniri cu lideri ai tuturor
Bisericilor din Iordania și Palestina pentru întărirea unității tuturor creștinilor.
Această vizită istorică reflectă însemnătatea religioasă și turistică a Iordaniei pe
harta lumii; în același timp, reprezintă o mărturie a securității și stabilității țării, și a
rolului său împotriva violenței și terorismului.

Vizita Sanctității Sale, care a stârnit interesul mass-media, este primită cu un viu
entuziasm în regiune, ținând cont că mai mult de 1000 de jurnaliști vor urmări
evenimentul îndeaproape.

