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أيّها اإلخوة واألخوات األعزّاء،

قبل اختتام هذا القدّاس اإللهي، أودّ أن أحيّيكم وأشكركم جميعًا.

أشكر اإلخوة الكرادلة واألساقفة، وكذلك الكهنة والرهبان والراهبات القادمين من جميع أنحاء العالم، وال سيما
المنتمين إلى رهبانيّات القدّيسين الجدد.

أقدّم أحرّ تحيّاتي إلى الوفود الرسمية القادمة من مختلف البلدان، وال سيما رئيس الجمهورية اإليطالية وأمير ويلز. لقد
عزّز القدّيسون الجدد في الواقع، عبر شهادتهم اإلنجيلية، النموّ الروحيّ واالجتماعيّ في بلدانهم.

أحيّيكم جميعًا، أيها الحجّاج األعزاء، مع جميع الذين تابعوا هذا القدّاس اإللهيّ عبر اإلذاعة والتلفزيون. كما وأحيّي
بشكل خاص المؤمنين القادمين من بولندا، والذين يحتفلون اليوم بيوم البابا: أشكرهم على صلواتهم وعلى محبّتهم

الدائمة.

واآلن نتوجّه إلى العذراء مريم، نموذج الكمال اإلنجيليّ، كيما تساعدنا على اتّباع مثال القدّيسين الجدد.

 

ثم صالة التبشير المالئكي

أيها األخوة واألخوات األعزاء،

يتجه فكري مجددًا نحو منطقة الشرق األوسط، ال سيما سورية الحبيبة والمعذبة، حيث تأتي أنباء مأساوية من هذا البلد
بشأن مصير السكان في المناطق الشمالية الشرقية، المرغمين على هجر بيوتهم بسبب العمليات العسكرية: يوجد عدد

كبير من العائالت المسيحية وسط هؤالء. إلى كل األطراف المعنية وكذلك الجماعة الدولية؛ من فضلكم، أجدد ندائي
كيما يلتزم الجميع بصدق ونزاهة وشفافية في درب الحوار بحثا عن حلول ناجعة.

http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2019/10/13/angelus.html


مع جميع أعضاء سينودس األساقفة الخاص باألمازون، وال سيما القادمين من اإلكوادور، أتابع بقلق ما يحصل في
األسابيع األخيرة في هذا البلد. أعهد باإلكوادور إلى الصالة المشتركة وشفاعة القديسين الجدد، واتحد باآلالم إزاء

القتلى والجرحى والمفقودين. أشجع الجميع على البحث عن السلم االجتماعي، مع إيالء اهتمام خاص بالسكان األكثر
هشاشة، وفقرا وأيضا بحقوق اإلنسان.

 

أتمنّى لجميعكم أحدًا مباركًا. ومن فضلكم ال تنسوا أن تصلّوا من أجلي. غداء هنيئًا وإلى اللقاء!
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