
Het jaar van paus Franciscus in beeld 

 

Het is december. De laatste maand van 2019. Tijd om terug te blikken op het jaar van paus 

Franciscus. Wat deed hij? Welke reizen maakte hij? En waar vroeg de paus aandacht voor? 

We hebben het per kwartaal voor je op een rijtje gezet.  

 

Van januari tot en met maart 

 

Paus Franciscus bracht op vrijdag 11 januari een verrassingsbezoek aan een clarissenklooster 

in Umbrië. Hij vierde de Mis in het klooster van de zusters clarissen van Santa Maria di 

Vallegloria in Spello en gebruikte aansluitend met hen de maaltijd. 

 

Op het feest van de Doop des Heren (13 januari) heeft paus Franciscus 27 baby’s gedoopt. 

De dopelingen zijn kinderen of peetkinderen van medewerkers van het Vaticaan. Paus 

Franciscus gaf de ouders het advies mee “nooit ruzie te maken in het bijzijn van de 

kinderen”. 

 

                         
 

Van 23-28 januari reisde paus Franciscus naar Panama, voor de 34e editie van de 

Wereldjongerendagen. Hij had diverse ontmoetingen (zo bezocht hij een jeugdgevangenis 

waar hij ook biecht hoorde) en sprak tijdens de traditionele kruisweg op vrijdag over “de 

onverschilligheid voor het lijden” in de door consumptie verblinde samenleving. Op 

zaterdagavond was de nachtwake met paus Franciscus, op zondagochtend gevolgd door de 

afsluitende mis. Samen met paus Franciscus en honderden bisschoppen en priesters vierden 

naar schatting zo’n 700.000 jongeren deze mis in het Metropark nabij Panama-Stad. 

 

 
 

 



Paus Franciscus bezocht van 3 tot 5 februari de Verenigde Arabische Emiraten. Het was voor 

het eerst dat een paus naar het Arabische schiereiland reisde. De paus en de groot-imam van 

de Al-Azhar moskee, sjeik Ahmed al-Tayeb, tekenden in Abu Dhabi tijdens een interreligieuze 

bijeenkomst het ‘Document over de Menselijke Broederschap’. Hierin bevestigden de twee 

leiders de gemeenschappelijke roeping van alle mannen en vrouwen om als broeders en 

zusters te leven, omdat ze zonen en dochters van God zijn. Paus Franciscus: “We 

veroordelen elke vorm van geweld en we verbinden ons ertoe in de wereld waarachtige 

waarden en vrede te verspreiden.” Op de slotdag woonden zo’n 170.000 mensen in het 

Zayed Sports Stadium in Abu Dhabi een eucharistieviering bij. 

 

 
 

Van 21-24 februari woonde paus Franciscus in het Vaticaan de kerktop over seksueel 

misbruik bij. Bisschoppen en religieuzen uit de hele wereld waren op uitnodiging van paus 

Franciscus in Rome bijeen, vanuit Nederland was bisschop Van den Hende van Rotterdam als 

voorzitter van de Bisschoppenconferentie aanwezig. Getuigenissen van slachtoffers kregen 

veel ruimte tijdens deze bijeenkomst. Aan het eind ervan reikte de paus principes aan voor 

de aanpak en preventie van seksueel misbruik, in en buiten de Kerk. 

 

                  
 

Paus Franciscus bracht op zondagmiddag 3 maart een bezoek aan de parochie St. Crispin van 

Viterbo, in de noordelijke buitenwijken van Rome. Hij bracht tijd door met de parochianen, 

in het bijzonder met kinderen en jongeren die er catechese krijgen. Ook een groep armen en 

daklozen die door de Sant’Egidio gemeenschap worden ondersteund, kregen speciale 

aandacht van de paus, net als een groep zieken en gehandicapten. Hij besloot zijn bezoek 

met het vieren van de eucharistie in de parochiekerk. 

 



 
 

 

Op het Hoogfeest van Maria Boodschap (25 maart) heeft paus Franciscus in Loreto zijn 

postsynodale exhortatie ‘Christus vivit’ ondertekend. Hij deed dit in het heiligdom van het 

Heilig Huis (het huis waar Maria werd geboren en woonde), dat in de Middeleeuwen naar 

Loreto zou zijn verplaatst. Deze exhortatie is een uitvloeisel van de bisschoppensynode over 

jongeren in oktober 2018 en is gegoten in de vorm van een brief gericht aan de jongeren. 

Tijdens zijn pastorale bezoek aan Loreto noemde de paus het huis van Maria “een thuis voor 

jonge mensen, gezinnen en de zieken, waar allen hoop kunnen vinden in een oase van stilte 

en devotie.” 

 

 
 

Paus Franciscus reisde op 30 en 31 maart naar Marokko, 33 jaar na het historische bezoek 

van paus Johannes Paulus II aan Casablanca, op 19 augustus 1985. De paus sprak onder meer 

in de kathedraal van Rabat met vertegenwoordigers van de Wereldraad van Kerken over het 

belang van interreligieuze dialoog. Samen met de Marokkaanse koning Mohammed VI 

ondertekende hij een verklaring over Jeruzalem, die volgens deze oproep 

“gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid” is. In zijn slotwoord na de mis in Rabat riep 

de paus alle aanwezigen op “te volharden op de weg van de dialoog met onze moslim 

broeders en zusters.” 

 

      
 



Van april tot en met juni 

 

In het Vaticaan hielden Zuid-Soedanese politici vredesbesprekingen in de vorm van een 

‘spirituele retraite’. De bijeenkomst op 11 april was een initiatief van de Anglicaanse 

aartsbisschop Justin Welby. Aan het eind ervan sprak paus Franciscus de deelnemers toe. 

Daarbij ging hij tot ieders verrassing door de knieën om de geschoeide voeten van de Zuid-

Soedanese leiders te kussen. Zo zette hij zijn oproep om nooit meer oorlog te voeren kracht 

bij: “Als jullie broeder vraag ik jullie om de vrede te bewaren. Ik vraag jullie dit vanuit mijn 

hart.” Zuid-Soedan werd in 2011 onafhankelijk van Soedan, twee jaar later brak er een 

burgeroorlog uit. 

 

            
 

Paus Franciscus sprak aan het eind van het ‘urbi et orbi’ met Pasen (zondag 21 april) zijn 

dank uit voor de bloemen in de Sint-Pieter en de bloemen voor de kerk. “Op dit plein wordt 

de vreugde van de Verrijzenis gesymboliseerd door de bloemen, die ook dit jaar uit 

Nederland komen, terwijl die in de Sint-Pietersbasiliek uit Slovenië afkomstig zijn. Bijzonder 

veel dank aan de schenkers van deze schitterende bloemenhulde.” 

 

Paus Franciscus bezocht van 5 tot 7 mei Bulgarije en Noord-Macedonië. Hij bezocht onder 

anderen de Bulgaars-Orthodoxe patriarch Neofit van Sofia. Ook ging hij naar een 

opvangcentrum voor vluchtelingen. Tevens reisde hij naar het stadje Rakovski, dat een 

overwegend rooms-katholieke bevolking heeft. Op 7 mei arriveerde paus Franciscus in 

Noord-Macedonië, waar hij de hoofdstad Skopje bezocht. In Skopje werd in 1910 de heilige 

Teresa van Calcutta geboren. Na ontmoetingen met de regering en diverse religieuze leiders 

vierde de paus de mis op een plein. 

 

     
 



Paus Franciscus bracht van 31 mei tot 2 juni een bezoek aan Roemenië. In Boekarest 

ontmoette de paus de president van Roemenië en katholieke en orthodoxe kerkleiders. Op 1 

juni vierde de paus samen met zo’n honderdduizend gelovigen de eucharistie in het 

Mariaheiligdom van Şumuleu Ciuc in de streek Transsylvanië. Op de slotdag verklaarde paus 

Franciscus in een mis zeven Grieks-katholieke bisschoppen zalig. Zij stierven de marteldood 

tijdens het communistische bewind tussen 1950 en 1970. 

 

           
 

Zo’n 250 jongeren uit honderd landen die deelnamen aan het elfde internationale 

jeugdforum hadden op 22 juni een ontmoeting met paus Franciscus. Dit forum volgde op de 

bisschoppensynode over jongeren (oktober 2018) en de publicatie van de apostolische 

exhortatie ‘Christus vivit’. De paus benadrukte onder meer het belang van gemeenschap. 

Ook zei hij dat in een wereld met steeds meer verdeeldheid, die leidt tot oorlog en 

vijandschap, “jongeren een boodschap van eenheid moeten zijn.” 

 

             
 

Zesduizend leden van de wereldwijde Gebedsnetwerk van de paus kwamen op 28 juni 

samen in de Paulus VI hal in het Vaticaan. Aanleiding was het 175-jarig bestaan van dit 

gebedsnetwerk, dat bidt op basis van de intenties die de paus elke maand aanreikt. De paus 

luisterde naar getuigenissen en sprak de mensen toe. Daarbij onderstreepte hij onder meer 

het belang om kinderen te leren bidden: “Het doet me pijn als ik kinderen zie die niet weten 

hoe ze het kruisteken moeten maken.” 

 



Van juli tot en met september 

 

Paus Franciscus ontving op 4 juli de Russische president Vladimir Poetin in audiëntie. Het 

was zijn derde ontmoeting met paus Franciscus, eerder spraken zij elkaar in 2013 en 2015. 

Het onderhoud duurde dit keer een uur. Ze spraken over verschillende onderwerpen, zo 

werd na afloop bekend gemaakt. Onder andere aan de orde kwamen kwesties met 

betrekking tot de Katholieke Kerk in Rusland, het ecologische vraagstuk en diverse 

internationale vraagstukken, met name Syrië, Oekraïne en Venezuela. Ook werden 

geschenken uitgewisseld. Na afloop sprak president Poetin door met onder anderen 

staatssecretaris van de Heilige Stoel kardinaal Parolin. 

 

 
 

Tijdens een mis voor migranten in de St. Pietersbasiliek deed paus Franciscus op maandag 8 

juli een dringende oproep om migranten en andere ontheemden te steunen. “De zwaksten 

en meest kwetsbare mensen moeten worden geholpen,” zo benadrukte de paus. De speciale 

viering markeerde de zesde verjaardag van het bezoek van paus Franciscus aan het eiland 

Lampedusa, waar veel migranten en vluchtelingen aankomen die per boot de Middellandse 

Zee oversteken. Het was in juli 2013 zijn eerste pastorale reis buiten Rome, vier maanden 

nadat hij tot paus was gekozen. Veel vluchtelingen en migranten woonden de viering bij, 

evenals reddingswerkers. 

 
 

Paus Franciscus ontmoette op 3 augustus 5.000 scouts en gidsen van Europascouts. Zij 

waren afkomstig uit twintig landen. De pauselijke audiëntie vormde de afsluiting van de 

ontmoeting ‘Euromoot 2019’, die een week duurde. De paus riep de scouts op “zich aan 

anderen te geven door te bouwen, te dienen en om anderen te geven.” Dit werkt bevrijdend 

van binnenuit “en verrijkt de wereld,” aldus paus Franciscus. “Men ontvangt alleen door te 

geven,” zo benadrukte hij. “Dit is het geheim van het leven.” 

 

 



De herdenking van de start van de Tweede Wereldoorlog, op 1 september 80 jaar geleden, 

biedt een kans om na te denken over de gruwelen van de oorlog. Die hoop sprak paus 

Franciscus uit tijdens de Algemene Audiëntie op 28 augustus, aan de vooravond van deze 

herdenking. Op 1 september 1939 viel Duitsland Polen binnen, waarna Groot-Brittannië en 

Frankrijk twee dagen later Duitsland de oorlog verklaarden. We zullen bidden voor vrede, 

“zodat de tragische gevolgen van haat - die slechts leidt tot vernietiging, lijden en dood - 

nooit herhaald worden,” aldus de paus. 

 

 
 

Paus Franciscus reisde van 4 tot en met 10 september naar drie Afrikaanse landen: 

Mozambique, Madagaskar en Mauritius. In Mozambique had paus Franciscus een 

ontmoeting met president Filipe Jacinto Nyusi. Ook sprak hij met bisschoppen, priesters en 

religieuzen en was er een ontmoeting met jongeren. Op 6 september bracht hij een bezoek 

aan een ziekenhuis in een buitenwijk van Maputo. Daar sprak hij met personeel en 

patiënten. Als afsluiting van het bezoek aan Mozambique vierde hij in de stad Maputo met 

60.000 gelovigen de eucharistie in een voetbalstadion. Mozambique ging vele jaren gebukt 

onder een burgeroorlog. Paus Franciscus vroeg de burgers van het land om te blijven werken 

aan vrede en verzoening, en om hun vijanden en elkaar lief te hebben - ook als de wonden 

nog niet zijn geheeld: “Jezus roept ons op om elkaar lief te hebben,” aldus de paus. 

 

           
 

Vanuit Mozambique reisde paus Franciscus naar Madagaskar. Daar had hij onder meer een 

onderhoud met president Andry Rajoelina en diverse hoogwaardigheidsbekleders. Hij 

bezocht ook het graf van de zalige Victoire Rasoamanarivo, de eerste zalige van Madagaskar. 

Ook hier stond een ontmoeting met jongeren op het programma. Op de tweede dag van zijn 

bezoek vierde hij de mis in de openlucht op het veld van Soamandrakizay in de hoofdstad. Er 

kwam een miljoen mensen naar deze viering, waarin de paus zei dat de Heer ons vraagt 

“onze prioriteiten aan te passen en ruimte te maken om zo van God het centrum en de spil 

van ons leven te maken.” Een groot deel van de middag van zijn tweede dag in Madagaskar 



bracht de paus door in de Akamasoa ‘stad van vriendschap’, waar een gemeenschap arme 

mensen helpt om zichzelf dankzij werk te helpen. Als afsluiting van de dag ontmoette paus 

Franciscus priesters, religieuzen en seminaristen. 

 

          
 

De derde etappe van deze apostolische reis was een eendaags bezoek aan de eilandengroep 

Mauritius. Kort na zijn aankomst ging hij naar het heiligdom van Maria, Koningin van de 

Vrede in Port Louis. Dit heiligdom is gelegen op een berg. Op een groot terrein bij dit Maria-

oord vierde de paus de eucharistie met 100.000 gelovigen. Paus Johannes Paulus II vierde 

hier ook de mis bij zijn bezoek in 1989. De paus riep op om “een jeugdige, vreugdevolle en 

missionaire Kerk te zijn.” In de middag bad hij nog bij het graf van de zalige priester Jacques-

Désiré Laval, die de ‘apostel van Mauritius’ wordt genoemd. Ook sprak hij die dag met 

president Barlen Vyapoory. 

 

Op de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling (29 september) onthulde paus Franciscus 

na afloop van de mis en het angelusgebed een beeld op het Sint Pietersplein. Dit beeld van 

de Canadese kunstenaar Timothy Schmalz laat een groep vluchtelingen op een boot zien. De 

figuren op de boot komen uit verschillende culturen en historische tijden. Het beeld heeft als 

titel ‘Angels Unawares’, een verwijzing naar Hebreeënbrief (13, 2): “En vergeet de 

gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen onthaald.” Paus 

Franciscus zei dat hij dit beeld op het Sint Pietersplein geplaatst wilde hebben, “zodat het 

iedereen kan herinneren aan de evangelische uitdaging van gastvrijheid.” 

 

 
 

 

 



Paus Franciscus heeft op 30 september voortaan de derde zondag in de tijd door het jaar 

aangewezen als zondag waarop bijzondere aandacht wordt besteed aan de betekenis van 

het Woord van God in het leven van de Kerk. De paus deed dat met zijn Motu proprio 

‘Aperuit illis’, die deze dag verscheen. De eerste Zondag van het Woord van God vindt plaats 

op 26 januari 2020, en sluit dan direct aan bij de bidweek voor de eenheid van de christenen 

(18-25 januari). De paus schreef in zijn apostolische brief onder meer: “Ik verklaar dat de 

derde Zondag door het Jaar gewijd moet zijn aan de viering, bestudering en verspreiding van 

het Woord van God. Deze Zondag van het Woord van God zal dus een geschikt onderdeel 

vormen van de tijd van het jaar, wanneer we aangemoedigd worden om onze banden met 

het Joodse volk te versterken en om te bidden voor de eenheid van de Christenen. Dit is 

meer dan een samenvallen in dezelfde tijd: de viering van de Zondag van het Woord van God 

heeft oecumenisch waarde, omdat de Heilige Schrift aan degenen die luisteren, de weg wijst 

naar authentieke en solide eenheid.” 

 

 
 

Van oktober tot en met december 

 

Paus Franciscus creëerde op 5 oktober dertien kardinalen. Hij deed dit tijdens een openbaar 

consistorie in de Sint Pietersbasiliek. Drie van hen waren ouder dan 80 jaar en dus niet 

kiesgerechtigd bij een volgend conclaaf. De paus benadrukte in zijn preek dat mededogen 

een sleutelwoord is in het evangelie. “Het staat voor altijd geschreven in het hart van God.” 

Jezus had een groot mededogen met de lijdende mens, aldus paus Franciscus. “Hij trekt erop 

uit op zoek naar de verschoppelingen, naar de mensen zonder hoop.” Tegen de leden van 

het College van Kardinalen zei de paus: “Hebben we een levend besef van het mededogen 

dat God voor ons voelt? Als ik niet voel dat ik het voorwerp van Gods mededogen ben, kan ik 

zijn liefde niet begrijpen. En als ik het niet voel, hoe kan ik het dan delen, ervan getuigen, het 

aan anderen schenken?” 

 
 

De nieuwe kardinalen ontmoetten ook emeritus-paus Benedictus XVI, die hen zegent. 



De Buitengewone Bisschoppensynode over de Amazone ging op 6 oktober van start in het 

Vaticaan. De deelnemers spraken over de Kerk in het Amazonegebied en een integrale 

ecologie. In een dergelijke ecologie wordt de zorg voor de schepping verbonden met sociale 

gerechtigheid. Vanuit de Sint Pieter trokken de deelnemers aan de synode over het Sint 

Pietersplein naar de synodehal. Gelovigen uit het Amazonegebied droegen borden mee met 

teksten als ‘integrale ecologie’ en portretten van heiligen. In de synodehal opende paus 

Franciscus de bijeenkomst met een toespraak, waarin hij aangaf dat de synode vier 

dimensies heeft: pastoraal, cultureel, sociaal en ecologisch. De bisschoppensynode werd 

afgesloten op 27 oktober met een pontificale hoogmis in de Sint Pieter, waarin de ruim 180 

synodevaders concelebreerden. 

  

     
 

Vrouwen uit de Amazone gaan op de foto met paus Franciscus. 

 

Paus Franciscus heeft op 13 oktober kardinaal John Henry Newman heilig verklaard. In 

dezelfde viering verklaarde hij zuster Mariam Thresia, zuster Giuseppina Vannini, zuster Dulce 

Lopes Pontes en Marguerite Bays heilig. Duizenden gelovigen uit de geboortelanden van deze 

vijf heiligen (Engeland, India, Italië, Brazilië en Zwitserland) hadden zich op het Sint 

Pietersplein verzameld. Onder hen waren ook de Britse kroonprins Charles en de Italiaanse 

president Sergio Mattarella. 

 

 
 

De portretten van de nieuwe heiligen sieren de gevel van de Sint Pieter in Rome. 



Bij gelegenheid van Werelddag van de Armen lunchte paus Franciscus op 17 november met 

1.500 arme mensen. De lunch werd gehouden in de Paulus VI aula in Vaticaanstad. Die 

ochtend had paus Franciscus de eucharistie gevierd in de Sint Pietersbasiliek, die grotendeels 

was gevuld met kansarme mensen. De paus sprak over de ondeugd van de hebzucht en de 

daardoor veroorzaakte wegwerpcultuur en omschreef de armen als “de schat van de Kerk.” 

Ook waarschuwde hij voor wat hij de “verleiding van de haast” noemde. “Deze haast, dit 

alles nu willen, komt niet van God.” 

 

 
 

Paus Franciscus vertrok op 19 november voor zijn 32ste buitenlandse apostolische reis. Hij 

bezocht twee landen: Thailand (20-23 november) en Japan (23-26 november). In de Thaise 

hoofdstuk Bangkok had de paus onder meer ontmoetingen met koning Maha Vajiralongkorn 

‘Rama X’, de hoogste Thaise boeddhistische patriarch Somdet Phra Ariyavongsagatanana IX 

en diverse religieuze leiders. Ook bezocht paus Franciscus het St. Louis ziekenhuis, dat 120 

jaar bestaat en werd gesticht door aartsbisschop Louis Vey. In het ziekenhuis ontmoette hij 

patiënten en stafleden. Hij zei het als een “zegen te ervaren om rechtstreeks getuige te zijn 

van de waardevolle dienst die de Kerk biedt aan het Thaise volk, met name aan de meest 

behoeftigen.” Tijdens de mis in het Nationale Stadion zei de paus wat hij verstaat onder het 

missionaire discipelschap. Paus Franciscus riep de Thaise katholieken op om “net als Jezus 

eropuit te trekken.” 

 

 



Met zijn aankomst in Japan op 23 november ging een lang gekoesterde wens van deze paus 

in vervulling: hij wilde als kind al missioneren in dit land. Op zondag 24 november reisde 

paus Franciscus naar Nagasaki en Hiroshima, beide steden werden tijdens de Tweede 

Wereldoorlog getroffen door een atoombom. In Nagasaki bezocht hij het herinneringspark 

en plaatste bloemen bij het vredesmonument. In een toespraak benadrukte de paus dat 

mensen diep verlangen naar veiligheid, vrede en stabiliteit. “Het bezit van nucleaire wapens 

en andere massavernietigingswapens is niet het antwoord op dit verlangen,” aldus de paus. 

Het is zijn overtuiging dat een wereld zonder kernwapens “mogelijk en noodzakelijk” is. In 

het honkbalstadion van Nagasaki ging hij vervolgens voor in een eucharistieviering. In 

Hiroshima bezocht de paus het plaatselijke vredesmonument. Daar herhaalde hij zijn 

boodschap dat het gebruik en bezit van atoomenergie voor oorlogsdoeleinden immoreel is. 

“Ik ben hierheen gekomen als een vredespelgrim.” 

 

In Tokyo had de paus nog ontmoetingen met de Japanse keizer Naruhito, premier Shinzo 

Abe en slachtoffers van de nucleaire ramp in Fukushima. Ook een bijeenkomst met jongeren 

en een bezoek aan de Sophia Universiteit (in 1913 gesticht door Duitse jezuïeten) stonden 

op het programma. In de mis in het Tokyo Dome stadion zei de paus dat “in een 

doorrazende samenleving die werk hoger waardeert dan religie, christenen een stap terug 

moeten doen om onze aandacht opnieuw op Jezus Christus te vestigen.” 

 

 
 

Paus Franciscus ondertekent zijn brief over het belang en de betekenis van de kerststal. 

 

Paus Franciscus bezocht op 1 december het Italiaanse plaatsje Greccio, waar de oorsprong 

van de kerststal ligt. De heilige Franciscus van Assisi bezocht Greccio in 1223 en gaf er 

aanwijzingen voor de bouw van de eerste kerststal. Paus Franciscus ondertekende er de 

apostolische brief ‘Admirabile signum’ (‘Bewonderenswaardig teken’). Daarin noemt hij het 

opbouwen van de kerststal “een vreugdevolle traditie” en een rijke volksvroomheid. Met zijn 

brief wil de paus de traditie van de kerststal stimuleren - niet alleen in de families, maar ook 

het gebruik van kerststallen op scholen, op het werk, in ziekenhuizen, gevangenissen en op 

de pleinen van steden en dorpen. 



 

De adviesraad van kardinalen en paus Franciscus vergaderden van 2 tot 4 december over de 

nieuwe, nog te verschijnen Apostolische Constitutie. Gesproken werd vooral over de relatie 

tussen de Romeinse Curie en de verschillende Bisschoppenconferenties en over de 

aanwezigheid van lekengelovigen - mannen en vrouwen - in besluitvormende organen in de 

Kerk. 

 

Tot verrassing van de aanwezige pelgrims en toeristen bezocht paus Franciscus op 9 

december de tentoonstelling van kerststallen in het Vaticaan. Hij bekeek de 150 kerststallen 

uit Italië en ruim 40 andere landen, sprak een gebed uit en zegende de aanwezigen. 

 

 
 

Paus Franciscus vierde op 17 december zijn 83ste verjaardag, enkele dagen eerder was het 

vijftig jaar geleden dat hij priester werd gewijd. 

 

Op 24 december, kerstavond, celebreert paus Franciscus om 21.30 uur de Mis in de Sint-

Pieter. De dag erna spreekt hij, zoals altijd op Eerste Kerstdag, om 12.00 uur de zegen Urbi et 

Orbi, voor de stad en de wereld, uit. Op Oudejaarsdag gaat hij om 17.00 uur voor in de 

vespersviering in de Sint-Pieter. Aan het eind daarvan zal het Te Deum klinken om God te 

danken voor het afgelopen jaar. 

 

 


