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LETTER OF THE HOLY FATHER POPE FRANCIS TO THE BISHOPS
FOR THE ACT OF CONSECRATION TO THE IMMACULATE HEART OF MARY
،زيزعلا خألا اهّيأ
ةاناعملا نم ديزملا ٍموي َّلك ُّببسُت يتَّلا ،ايناركوأ يف برحلا ءدب ذنم اًبيرقت ٌرهش ّرم دقل
،ةملظملا ةعاّسلا هذه يف .يملاعلا مالّسلا ىتح دّدهتو ،نيبَّذعملا ناكسلا ءالؤهل ةلئاهلا
نيذلا نم ةبيرق نوكت نأ ىلإو ،مالّسلا ريمأ ةعافش بلطت نأ ىلإ ةدشب ٌةوعدم ةسينكلا
ٍءاخسب بيجتسي نم ّلكل ٌركاش انأ ،اذهل .مهداسجأو مهحاورأ يف عارّصلا بقاوع نمث نوعفدي
.ةّبحملاو موّصلاو ةالّصلل يتاءادنل ريبك
يَدي نيب ةصاخ ٍةقيرطب عضأ نأ ّدوأ ،ةديدعلا هللا بعش تابلط اًضيأ تلبقتسا نأ دعب ،نآلا
ريشبتلا ةالص ةياهن يف سمألاب تلق امك .ةعراصتملا لودلا ءارذعلا ميرم انتدّيس
ايسور ةصاخ ،ةّيرشبلا سيركتب موقأ نأ ديرأ ،ةراشبلا ديع يف ،سرام/راذآ  25يف :يكئالملا
بلطل ّدعتسن نأ بسانملا نم هّنأ امبو .رهاطلا ميرم بلقل ،ةيمسر ةروصب ،ايناركوأو
،ةبوتلا لافتحا قايس يف اذه سيركّتلا ُلعِف ّمتيس ،هللا ةرفغمب نودّدجتم نحنو مالّسلا
نم .امور تيقوتب ًءاسم ةسماخلا ةعاّسلا يف سرطب سيّدقلا اكيليزاب يف ماقُيس يذَّلا
ً.ءاسم فصنلاو ةسداسلا ةعاسلا يلاوح سيركّتلا ُلعِف نوكي نأ رّرقملا
،ةّيواسأملا ةظحللا هذه يف هللا ىلإ لمحت يتَّلا ،ةعماجلا ةسينكلا نم ٌكُّرحت وه سيركّتلا اذه
عضتو ،فنعلل ٍّدح عضوب نودشانيو نومّلأتي نيذّلا كئلوأ ملأ ةخرص ،انّمأو اهتدلاو لالخ نم
،اذه سيركّتلا لعف ىلإ مامضنالل كوعدأ كلذل .مالّسلا ةكلم يَدي نيب ةّيرشبلا لبقتسم
ةالّصلل نينمؤملا نم مهريغو نابهّرلاو ةنهكلا ،سرام/راذآ  25قفاوملا ةعمجلا موي ،وعدت نأو
ةقداّصلا هتالاهتبا هِّمأ ىلإ سّدقملا هللا بعش عفري ىتح ،ةسّدقملا نكامألا يف ةّيعامجلا
مويلا كلذ يف اهتوالت ّمتت ىتح ،ةصاخلا سيركّتلا ةالص صن كيلإ لسرُأ .ةّيعامجلاو
.يوخأ ٍداحتاب
ىلإ نيلوكوملا نينمؤملا كرابُأو ،يبلق ميمص نم ككرابُأو .كنواعتو كلوبقل كرّكشأ
.يلجأ نم اوّلص .ءارذعلا ميرم ةسيّدقلا مكسرحتلو عوسي مكمحيل .كتياعر
،ةّيوخأ ةيحت
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