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 إخوتي وأخواتي األعّزاء في المسيح، 
 إخوتي وأخواتي األعّزاء من مختلف المعتقدات،

 
كم من اآلالم في العالم! كيف ننسى، على سبيل المثال، الوضع المأساوي الذي يمّر به لبنان بعد  

أو الظروف التي يخضع لها المهاجرون وطالبو اللجوء في  آب/ أغسطس الماضي، 4االنفجار الرهيب في 
بيالروسيا  أو حالة انتهاك حقوق اإلنسان التي تزداد سوًءا في لسبو بعد حريق مخّيم الالجئين في موريا،

موعدنا  صالتنا. ولكن فيترتفع  أمور أخرىوفي أماكن أخرى كثيرة على وجه األرض؟ من أجل هذا و
 ًانزاع تمّيزة" حرب "منخفضة الحّد هناك توجدأن ألفت االنتباه إلى أوكرانيا.  أوّد ،المعتاد هذا الشهري

"إلعادته إلى القلب". نعيده إلى  (ricordare)للكلمة اإليطالّية بالمعنى االشتقاقي ،رهتذّك ولهذا نريد ًامنسّي
، إذ هم منذ أكثر في قلب اهللموجودة بالفعل  Donbass دونباسالحالة سكان  على يقين من أّننا قلوبنا ألنّ 

المعلنة  ات. رغم الهدنالحالّيالوباء  بسببأكثر أصبحت مؤلمة ضون لقيود شديدة يتعرّ  ،سنوات سّت من
االشتباكات  تاستمّر يوليو الماضيتّموز/  27حيز التنفيذ في  ستدخلكانت  مع مرور الوقت وآخرها

 .حة بين الجيش األوكراني واالنفصاليينالمسّل
باإلضافة إلى  ،ان الذينأي السّك ،ا أن ننظر إلى هذا الصراع من جانب الضحايابنظرة اهلل ال يسعنا إّل

على القيام بأنشطة  ينغير قادر ،هم محدودةحرّكتإمكانيات  رأواقد و ،ون المساعدةال يتلّق ،إحصاء الموتى
ون لمواجهة شتاء قاٍس نازحين ويستعّدالأجبروا على ترك منازلهم ويعيشون اآلن في حالة و ،ةالعمل العادّي

 ن من االعتماد على إمدادات الغازدون التمّكمن آخر 
 ،كرنا البابا فرنسيس قريًبا من أسيزيكما سيّذ ،بعض الوقت. إذا كنا جميًعا إخوة ون إليها منذقدتفيالتي 

إلى اهلل  ،من جميع األديان ونساًء رجااًل ،أن نتوّجه معًا ان تلك األماكن نريدصنا. بدموع سّكتلك اآلالم تّخف
 .ين يرتّدقلب العنيفيجعل الذي يشفق على الضعفاء و

في أعقاب صالة السالم  كّل شهرمثل  ،سبتمبر المقبل أيلول/ 27أدعوكم لتوجيه صلواتكم في  هذه النّيةل
 .في أسيزي 1986أكتوبر تشرين األّول/ 27نا بولس الثاني في يس يوحّ التي افتتحها القّد

 
 ليمنحكم الرّب السالم
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