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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

.نونحلا بألا فسوي سيّدقلا ةّيصخش يف رثكأ قّمعتأ نأ مويلا ّدوأ

يل ناك (2020 ربمسيد/لّوألا نوناك 8) يوبأ بلقب Patris Corde ةّيلوسرلا ةلاسّرلا يف
.فسوي سيّدقلا ةّيصخش نم بناجلا اذه يف ،نانحلا نم بناجلا اذه يف رّكفأ نأل ةصرفلا
هّنأ نودكأتم انّنكل ،هتّوبأ فسوي سرام فيك لوح ليصافت ليجانألا انطعُت مل ،عقاولا يف
يف" موي دعب اًموي ومني َعوسي ُفسوي ىأر" .عوسيل هتيبرت يف رهظ كلذ ّنأو ،“اًّراب” اًلجر ناك
عم هللا عنص امكو .ليجنإلا لاق اذكه ،(52 ،2 اقول) "ساَّنلاو ِهللا َدنِع ِةَوْظُحلاو ِةَماقلاو ِةَمكِحلا
ُعَفرَي نَمك هَل ناُكو [...] هعارِذ ىلع هلَمَحو هجّرد" :عوسي عم ُفسوي عنص اذكه ،ليئارسإ
،يوبأ بلقب Patris Corde) "(4 –3 ،11 عشوه عجار) "همَعطَأو هيَلع ىَنَحناو هيَتَنجَو ىلِإ َعيضَّرلا
.ليئارسإ بعشو هللا نيب ةقالعلا رهظُي يذلا سّدقملا باتكلا يف فيرعّتلا اذه ٌليمج .(2
.عوسيو فسوي سيّدقلا نيب تناك اهسفن ةقالعلا كلت ّنأ دقتعنو
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نم ريثك يفو .هتّبحمو هللا نع مالكلل “بأ” ةملك اًمئاد مدختسا عوسي ّنأ ليجانألا دهشت
لَثَم ديكأّتلاب لاثمألا رهشأ نمو .[1]ةيسيئرلا ةّيصخشلا يه بألا ةّيصخش تناك لاثمألا
،ديدحّتلاب لثملا اذه يف .(32-11 ،15 اقول عجار) ّيليجنإلا اقول هاور يذلا ميحّرلا بألا
نارفغلا اهب َحِنُم يتلا ةقيرّطلا ىلإ ٌةراشإ ،نارفغلاو ةئيطخلا رابتخا ىلإ ةفاضإلاب
َعَرسَأو هُؤاشْحَأ تَكَّرَحَتف ،هوبَأ هآر ذِإ اًديعَب ْلَزَي مل َناكو" :صّنلا لاق .أطخأ يذلا صخشلل
،ةلادعو ،ةبوقع لاني نأ نبالا عّقوت .(20 ةيآ) "ًاليوَط هَلَّبَقو هِقُنُع ىلع هِسفَنِب ىقْلَأف
هوبأ هقناعي هسفن دجو هّنكل ،مَدَخلا دحأ ناكم ،رثكألا ىلع ،هحنمي نأ هدلاو ناكمإب ناكف
ةعّقوتم ريغ ةقيرط اهّنإ .ملاعلا قطنم نم ىمسأو رثكأ ٌرمأ نانحلا .هيعارذ نيب همضيو
يف اًدّيج اذه عضنل :اناياطخ نم فاخي ال هللا ّنأ اًدبأ ىسنن اّلأ بجي ،اذهل .ةلادعلا قيقحتل
نم فاخي ال هّنإ .نانحو ،ةّبحمو ،ٌبأ هّنإ :اناياطخ نم ربكأ وهف ،اناياطخ نم فاخي ال هللا .انلقع
– مّلأتي هلعجي اذه ،معن – انبولق قالغنا نم فاخي هّنكل ،انتاطقسو ،انئاطخأو ،اناياطخ
ّنأ رّكفن نأ ليمجلا نمو ،ريثك ٌنانح هيف هللا ةّبحم رابتخا .هتبحمب انناميإ ةّلق نم فاخيو
لالخ نم اًمئاد انيلإ لصت هللا رومأ ّنإ .هسفن فسوي ناك عوسي ىلإ عقاولا اذه لقن نم لّوأ
بابّشلا نم ةعومجم – كلذ نع تمّلكت دق تنك نإ فرعأ ال - ةّدم ذنم .ةّيرشبلا تاربخلا ةطاسو
نأ اورّرقو ميحرلا بألا لثمب اورثأت ،بوبلا بابش نم ةعومجم ،ةّيحرسم اًضورع نومّدقي نيذلا
.دّيج لكشب هومّدقو .ةّصقلا هذهو عوضوملا اذه يف بوبلا ىقيسوم عم اًّيحرسم اًضرع اومّدقي
دارأو ،هدلاو نع دعتبا يذلا نبالا ىلإ عمتسي ناك اًقيدص ّنأ ،ةياهّنلا يف ،هّلك عوضوملا ناكو
اربوأ يف ،هقيدص هل لاقف .هبقاعيو هدلاو هدرطي نأ نم اًفئاخ ناك هّنكل ،تيبلا ىلإ دوعي نأ
نأ كدلاو دارأ اذإو ،تيبلا ىلإ دوعت نأ ديرت كّنإ كدلاول لقيل اًلوسر لسرأ” :بوبلا
اذكهو .“قيرطلا ةياهن يف لخدت املاح اهارتس يتلا ،ةذفاّنلا ىلع اًليدنم عضيل ،كلبقتسي
ةيؤرو ،قيرطلا ةياهن يف نبالا لوخد ةظحل ىّتح ،اربوألا يف صقّرلاو ءانغلا ّرمتساو .لصح
سيلو .اًئيلم ناك :ءاضيبلا ليدانملاب اًئيلم تيبلا ىأر هينيع عفر امدنعو .تيبلا
نم فاخي ال هّنإ .هللا ةمحر يه اذكه .ةذفان ّلك ىلع ليدانم ةعبرأو ةثالث لب ،اًدحاو اًليدنم
نأ بجي رومأ انيدل انّلك .انقالغنا نم طقف فاخي هّنإ لب :ةئّيسلا انلامعأ نمو ،انيضام
.انقناعي وهف هعم مالكلاب أدبن امدنع انّنأل ،اًّدج ٌليمج ٌرمأ وه ،هللا عم اهّلحن نأ نكلو ،اهّلحن
!نانحلا وه اذه

.هل اًدوهش انرودب انحبصأ لهو ،نانحلا اذه انسفنأ نحن انربتخا له لءاستن نأ اننكمي ،كلذل
رعشن نأ يهو ةربخ وه لب :رعاشم وأ ةفطاع ةلأسم اًلّوأ سيل ،عقاولا يف ،نانحلا ّنأل
ةّبحم نم انرّيغت دق نوكن يلاّتلابو ،انسؤبو انرقف عم ُبَّحَرُي هّنأو نوبوبحم انّنأ انسفنأب
.هللا

ام ،لاثملا ليبس ىلع ،اذهو .هادف يذلا انفعض ىلإ اًضيأ لب ،طقف انبهاوم ىلإ هللا رظني ال
لهأ ةعامج ىلإ بتك اذكهو .هفعض لوح اًعورشم اًضيأ كانه ّنإ لوقي نأ ىلإ سلوب سيّدقلا عفد
نَأِب هيَلِإ َلِكُو ِناطيَّشلِل ٌلوسَر :يدَسَج يف ٌةَكوَش يل َلِعُج ،َرَّبَكَتَأ نَأ َةَفاخَمو" :اًلئاق ستنروق
َةَردُقلا َّنِإف ،يتَمعِن َكُبسَح :يل َلاقف ،يِّنَع هَدِعبُي نَأ ٍتاَّرَم َثالَث هللا ُتلَأَسو .[...] ينَمِطلَي
اندعاسي لب ،هّلك انفعض هللا ليزي ال .(9-7 ،12 ستنروق 2) "فعُّضلا يف َلامَكلا ُغُلبَت
وه اذه .انبرقب فقيو هديب انفعض ذخأي .انديب ٌكسمم وهو ،انفعض عم ريسن نأ ىلع
انلعجي ام لالخ نم ديدحّتلاب ّرمت يتلا هللا ةّوق ةيؤر ىلع نانحلا رابتخا لمتشي .نانحلا
حوّرلا امنيب ،"انفعض نيدن انلعجي" يذلا ريّرّشلا ةرظن نع لّوحتن نأ َطرَش ،اًفعض رثكأ
ةقيرط لضفأ وه نانحلا" .(2 ،يوبأ بلقب Patris Corde) "نانحب هيلع ءوضلا يقلي" سدقلا
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تاضّرمملاو نيضّرمملا سملي فيك اورظنا .(عجرملا سفن) انيف فيعض وه ام هب سملن
اذل" .هسفن نانحلاب انحارج سملي ،هللا اذكهو .رثكأ مهوحرجي ال ىّتح ،نانحب :ىضرملا حارج
،هللا عم ةّيصخشلا ةالّصلا يفو ،"ةحلاصملا ّرس يف امّيس ال ،هللا ةمحر لانن نأ ّمهملا نمف
ةقيقحلا انل لوقي نأ اًضيأ عيطتسي ريّرشلا نأ تاقرافملا نم .نانحلاو ةقيقحلا ربتخنو"
كلذ لعفي هّنكل - بذكلا ىلع انلمحي ىّتح ةقيقحلا انل لوقي نأ يف “لياحتيو” ،باّذك هّنإ -
ّنأ ملعنف نحن اّمأ" .انصلخيل هدي انل ّدميو ةقيقحلا انل لوقي هللا امنيب ."اننيديل
"انل رفغتو اندناستو انقناعتو ،انب بّحرت لب ،اننيدت ال هللا نم يتأت يتلا ةقيقحلا
.اًمئاد رفغي هللا .مكبولقو مكلوقع يف اذه اوعض :اًمئاد رفغي هللا .(عجرملا سفن عجار)
.اًءوس رثكألا رومألا ىّتح ،اًمئاد رفغي وه امنيب .ةرفغملا هنم بلطن نأ يف بعتن نم نحنو

له لءاستن نأو ،هللا ةّوبأ سكعي يذلا ،فسوي ةّوبأ ءوض يف انسفنأ ىلإ رظنن نأ نذإ ٌنسح
اوّبحي نأ نيرداق ٍءاسنو ٍلاجر ىلإ اّنم ٍدحاو ّلك لّوحيو ،هنانحب انّبحي نأ عوسي ّبّرلل حمسن
ءانجس ىقبن نأ كشون ،- نانح ةروث ىلإ ةجاحب نحن – هذه “نانحلا ةروث” نود نم .ةقيرّطلا هذهب
رّكذتأ نأ ديرأ ،اذهل .باقعلاو ءادفلا نيب طلختو ،ةلوهسب ضهنن نأب انل حمست ال ٍةلادع
عفدي نأ بجي أطخأ نم ّنأ حيحص .نوجّسلا يف نيدوجوملا انتاوخأو انتوخإ صاخ لكشبو مويلا
نكمي ال .هإطخ نم هسفن َيدفَي نأل ةصرفلا ىَطعُي نأ بجي أطخأ نم ّنأ ّحصألا نكل ،هإطخ نمث
انتوخإ يف رّكفنل .ءاجر ةذفان اًمئاد اهل ةنادإ ّيأ .ءاجر ذفاون نود نم تانادإ كانه نوكت نأ
ةذفان يف اودجي ىّتح ،مهلجأ نم ّلصنلو مهل هللا نانح يف رّكفنلو ،نينوجسملا انتاوخأو
.لضفأ ةايح وحن اًجرخم هذه ءاجرّلا

:ةالّصلا هذه عم يهننو

،نانحلاو ةفأّرلا وبأ ،فسوي سيّدقلا اهّيأ

.ديدحّتلاب انيف ام فعضأ يف نيبوبحم نوكن نأ لبقن نأ انمّلع

قئاع يأ عضن ال ىتح اندعاس

.هللا ةّبحم ةمظع نيبو انرقف نيب

،ةحلاصملا ّرس نم برتقن نأ يف ةبغّرلا انيف لعشأ

نانحب ّبحن نأ نيرداق نوكنو نارفغلا لانن ىّتح

.مهرقف يف انتاوخأو انتوخإ

؛مهإطخ نمث اوعفدي نأ مهيلعو اوأطخأ نيذلا نم اًبيرق نُك

ديدج نم اوأدبي نأ اوعيطتسي ىّتح اًضيأ نانحلا ،ةلادعلا ىلإ ةفاضإلاب ،اودجي نأ مهدعاسو

ديدج نم اوأدبي نأل ىلوألا ةقيرطلا ّنأ مهمّلعو
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.بألا فطلب اورعشي ىّتح ،نيقداص نارفغلا اوبلطي نأ يه

 

*******

 

(4-3 .1 ،11) ّيِبَّنلا عَشوُه ِرفِس نِم ٌةَءارِق

ىلع مهُتلَمَحو َميئارْفَأ ُتجَّرَد انَأ [...] .ينْبا ُتوَعَد َرصِم نِمو ،هُتبَبحَأ اًّيِبَص ُليئارْسِإ َناك اَّمَل
،هيَتَنجَو ىلِإ َعيضَّرلا ُعَفرَي نَمك مهَل ُتنُكو مهُتبَذَتجا ِّبُحلا ِطِباوَرِب ،ِرَشَبلا ِلابِحِب [...] يعارِذ
.هُتمَعطَأو هيَلع ُتيَنَحناو

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

 

Speaker:

ليجانألا اَنِطعُت مَل :لاقَو ،فسوُي ِسيّدقلا يف بألا ِنانَح ىَلع موَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
يف َرهظ َكلذ ّنأو ،اًّراب اًلجر َناك ُهّنأ ملعَن اَنّنكل ،هَتَّوُبُأ فسوُي َسرام َفيك َلوح َليصافت
هللا ِنع ِمالكلل “بأ” َةَملَك اًمئاد َمَدختسا عوسي َّنأ ليجانألا ُدَهشَتو .عوسيل ِهِتيبرت
ِرهشأ نِمو .ةّيسيئرلا ُةّيصخشلا يه بألا ُةَّيصخش تناك لاثمألا َنم ٍريثك يفو .هِتّبحَمو
،لَثَملا اذه يف .ّيليجنإلا اقول هاور يذلا ميحّرلا بألاو ّلاضلا نبالا ُلَثَم ،لاثمألا َكلِت
.نارفُغلا اهب َّمت يتلا ِةقيرّطلا ىلإ ٌةحضاو ٌةراشإ ،نارفُغلاو ِةئيطخلا ِرابتخا ىلإ ِةفاضإلاب
ىَسنَن اّلأ ُبجَي ،اَذهِل .ةَلادَعلا ِقيقحتل ٍةعّقوتُم ُريغ ٌةقيرط ُهّنإ .ملاعلا ِقِطنَم َقوف ٌرمأ ُنانحلا
نِمو انِبولُق ِقالغنا نِم ُفاخي ُهَّنكل ،انِتاَطَقَسو ،انِئاطخَأو ،اناَياطَخ نِم ُفاخي ال هللا َّنأ اًدبأ
وه ناَنَحلا ُرِبتخَي ُهَلعجو عوسي مَّلع نم َلّوأ َّنأ َرّكفن نأ ليمجلا َنِمو .ِهِتَّبحمِب انِناميإ ِةَّلِق
اَنِروَدِب ُنحن اَنرِص لهو ،نانحلا اذه ُنحن انرَبتخا له انَسُفنأ لأسَنِل نآلاو .هُسفَن فسوُي
نم كانه ّنأب َرُعشَن نأ يهو ةَربِخ وه لب ،رعاشم وأ ٍفطاوع َةلأسم نانحلا َسيلو .هل اًدوهُش
ِءوَض يف انَسُفنأ ىلإ رُظنَنِل :ُهُتَساَدَق َلاَقو .انِسؤُبو انِرقَف نم مغّرلاب انب بّحريو انّبحُي
اّنِم ٍدحاو ُّلك َلّوحيف ،هِسفن ِنانحلاب انّبحُي نأ عوسي ِّبّرلل ُحمسن له لءاستنلو فسوُي ِةَّوُبُأ
.اهسفن ةقيرطلاب اوُّبحُي نأ نيرداق ٍءاسنو ٍلاجر ىلإ
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*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Chiediamo a San Giuseppe, padre nella tenerezza, di suscitare in
noi il desiderio di accostarci al Sacramento della Riconciliazione, per essere perdonati, e resi
capaci di amare i nostri fratelli e le nostre sorelle nella loro povertà, e di essere vicini a coloro che
hanno sbagliato, insegnando loro che il primo modo di ricominciare è domandare sinceramente
perdono. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

 

Speaker:

َلِعشُي نَأ ،نانحلا اَبَأ ،فُسوُي َسيّدِقلا ِلَأسَنِل .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
َّبِحُن نَأ َنيرِداَق َنوكنَو ناَرفُغلا لانَن ىَّتَح ،ةَحَلاَصُملا ِّرِس نِم َبِرَتقَن نَأ يِف َةَبغَّرلا اَنيِف
ىَلوُألا ةَقيرَّطلا َّنأ اوملعيف ،اوُأَطخَأ َنيذلا َنِم نيبيرق َنوُكن نَأو ،مِهِرقَف يف انِتاوَخَأو انتَوخِإ
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .نيقداص ناَرفُغلا اوُبُلطَي نَأ َيِه ديِدَج نِم ِءدَبلِل
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