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برنامج،٢٠٠٦ نيسان٢٦،يوم األربعاء                 
زيارة قداسة البابا بندكتس السادس عشر                

: أيار املاضي، وتضمن ما يلي٢٨-٢٥للفترة  ،إىل بولندا
ارشوويغادر قداسة البابا مطار فيوميشينو يف روما باجتاه 

مايو، سيحتفل٢٦واجلمعة . مايو٢٥، صباح يوم اخلميس
البابا عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالقداس اإلهلي 

يف ساحة بيلسودسكي يف 
 وسيزور مقر السفارة وارشو
العاصمة  ومن. البابوية

البولندية إىل تشيستوكوفا 
حيث سيزور األب األقدس 
عصر اجلمعة معبد عذراء 

  اً ـ، وسيلتقي أيضيازنا غورا

الرهبان والراهبات واإلكلرييكيني وممثلني عن مجعيات
من تشيستوكوفا، ينتقل البابا بندكتسو .احلياة املكرسة

السادس عشر مساء اجلمعة إىل كراكوفيا حيث سيحتفل
 بالقداس اإلهلي يف كنيسة،)مايو( أيار ٢٧ ،صباح السبت

فادوفيتس حيثدها إىل ـه بعـالقصر األسقفي، ليتوج
 ة احلبل بال دنس ـسيزور بازيليك السيدة العذراء سلطان

واملرتل الذي ولد فيه البابا
ومن. يوحنا بولس الثاين

فادوفيتس، ينتقل األب
األقدس إىل كالواريا ليزور
معبد العذراء، وبعدها
سيتوجه إىل كراكوفيا
 حيث سيزور معبد الرمحة 

يمكن اعتبار زيارة    

قداسة البابـا بنـدكتس

السادس عشر الرسولية

-٢٥للفترة  إلى بولندا،   

، من أيار الماضـي    ٢٨

أول زيــارة يقــوم بهــا

للخارج، ذلك أن زيارته

 مـن)أغسطس(في آب   

 إلى كولونيا٢٠٠٥عام  

بألمانيا، لمناسبة اليـوم

العالمي للشباب، كانـت

رنـامجواردة أصالً في ب   

ــولس ــا ب ــا يوحن الباب

  .الثاني

فمنذ بداية حبريته،     

رغــب البابــا بنــدكتس

السادس عشـر بإتمـام

زيارة إلى أرض سـلفه،

وشـعار. كارول فويتوا 

هذه الزيارة الرسـولية

ــالة ــن رس ــأخوذ م م

األولـىالقديس بطرس   

ُأثبتوا"إلى أهل قورنتس    

  ".في اإليمان
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شبان يفلتقي مساء السبت الاإلهلية وكاتدرائية فافيل، لي
،)مايو( أيار ٢٨األحد  ٠٠حديقة بلوين يف كراكوفيا 

حيتفل قداسة البابا صباحاً بالقداس اإلهلي يف حديقة بلوين،
ليزور عصراً" إفرحي يا ملكة السماء"ويتلو ظهراً صالة 

خميم أوشفيتز، كما سريفع الصالة من أجل ضحايا خميم
لثامنة مساء يغادر قداسة الباباوعند الساعة ا. بريكيناو

مطار باليش يف كراكوفيا منهياً زيارته الرسولية إىل بولندا،
.ليصل مطار تشامبينو يف روما عند الساعة التاسعة والربع

، بدأ صباح يوم"أثبتوا يف اإلميان"شعار      حتت 
قداسة البابا بندكتس السادس عشر أيار، ٢٥اخلميس، 

لية إىل بولندا، ليسري على اخلطوات اليتزيارته الرسو
دس مطاروصل األب األق. طبعت حياة كارول فويتيوا
، وكان يف استقباله ممثلوأوكينشي الدويل يف وارشو

السلطات الرمسية واملدنية والكنسية إىل جانب حشد كبري
إني سعيد: وألقى قداسة البابا كلمة قال فيها. من املؤمنني

.بينكم على أراضي اجلمهورية البولنديةبوجودي اليوم 
لقد رغبت دوماً بإجراء هذه الزيارة إىل موطن سلفي

لقد جئت التباع. احلبيب، خادم اهللا يوحنا بولس الثاين
اخلطوات اليت طبعت مسرية حياته، منذ طفولته وحىت

ويف هذه املسرية أيضاً، أود. ١٩٧٨كونكالف عام 
جيال املؤمنني الذين قدموهالتعرف بشكل أفضل على أ

خلدمة اهللا والكنيسة، وأولئك الذين ولدوا للرب حتت
  . إرشاده الراعوي، ككاهن وأسقف وحرب أعظم
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أثبتوا يف"إنّ مسريتنا املشتركة ستكون حتت شعار
  ".اإلميان

أذكّر ذا الشعار منذ البداية، قال احلـرب األعظـم،     
رة ليست رحلة عاطفية ببساطة، إنماللتأكيد على أنّ الزيا   

مسريةَ إمياٍن مطبوعةً يف الرسالة اليت أوكلها الرب إيلّ يف
شخص بطرس الرسول، الذي دعي ليثبـت اإلخـوة يف

وأنا أيضاً، أود اإلنتهال من ينبوع إميانكم الـذي. اإلميان
وبعدها حيـا. يتدفّق بال انقطاع، منذ أكثر من ألف عام       

س رئيس مجهورية بولندا والكرادلة واألساقفةاألب األقد 
ورئيس احلكومة والـوزراء وممثلـي جملسـي النـواب
والشيوخ، إضافة إىل أعضاء السلك الدبلوماسي والسفري

ومن مثّ .البابوي، وحيا أيضاً اجلماعتني اليهودية واملسلمة     
كهنـة،: وجه األب األقدس حتية حارة إىل كنيسة بولندا       

رييكيني ومؤمنني، سيما املرضى والشـبانمكرسني، إكل 
  .واألطفال، وطلب إليهم أن يرافقوه بالصالة

ويف ختام كلمته، ذكّر البابا جمدداً بشعار زيارته     
أرغب بأن تؤدي هذه األيام إىل: ، وقال"أثبتوا يف اإلميان"

إنّ القيم األبدية، قيم األخوة والسخاء. تقوية إميان اجلميع
  .      تشكّل أساساً متيناً لعامل أفضلوالرجاء

وارشوومن املطار توجه األب األقدس إىل كاتدرائية      
للقاء الكهنة، ووجه هلم خطاباً، استهلّ كلماته األوىل من

أبدأ:")١٢-٨:١رومية(رسالة القديس بولس إىل أهل رومية 
 فإني متشوق٠٠حبمد إهلي يسوع املسيح إليكم أمجعني 

 رؤيتكم ُألمدكم ببعض اهلبات الروحانية تأييداً لكم،إىل
بل لينشرح صدري وإياكم، وأنا عندكم، باإلميان املشترك

  ". بيين وبينكم
ومن مثّ حيا قداسة البابا الكردينال جوزيف غليمب     

رئيس أساقفة وراصو ورئيس جملس أساقفة بولندا، وهنأه
 لسـيامته٥٠ الــ    باحتفاله اليوم بالذكرى السـنوية    

 اليتوارشوجنتمع اليوم يف كاتدرائية : قال البابا.الكهنوتية
يذكّر كل حجر فيها بالتاريخ األليم الذي شهدته عاصمة

نتذكّر شهود اإلميان األبطال الذين بذلوا حيام. بالدكم
هللا والبشر، ونتذكّر القديسني واألناس العاديني الذين ثبتوا

الح، ومل يستسلموا يومـاً لإلحبـاطيف اإلستقامة والص  
  . واإلرتياب

وأضاف احلرب األعظم يقول، يف كلمته إىل الكهنة يف     
إنّ البابا يوحنا بولس الثاين، وخـالل: وارشوكاتدرائية  

نـؤمن بـأن. اليوبيل الكبري، حثّ املسيحيني على التوبة     
الكنيسة مقدسة، ولكن يوجد فيها أناس خطأة، ومن أجل

 أبوابها للمسيح وأصغت فتحتْ زار البابا دولةً  

إلى رسالته الخالصية، منذ أكثر من ألف سنة، ما طبع

تـاريخ إيمـان. ي وتاريخه بعمق هوية الشعب البولند   

  . وقداسة، وتاريخ شكوك وعدم أمانة

لسبٍع وعشرين عاماً خال، علّمنا يوحنا بولس

واليوم، جاء. الثاني كيفية نوال عطية اإلنتماء للمسيح     

  . البابا بندكتس السادس عشر ليواصل عمل سلفه

وبهذه الطريقة، يِتم نائـب المسـيح مهمتـه

ولكني دعـوتُ:"سوع لبطرس األساسية التي أعطاها ي   

  ".لك أالَّ تفقد إيمانك، وأنتَ ثبت إخوانك متى اهتديت
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وأشار قداسة البابا إىل.م جتسد يسوع ومات وقامخالصه
أنّ الكنيسة يف بولندا جتد نفسها اليوم أمام حتدٍّ راعـويٍّ

فآفة. كبري وهو اإلهتمام باملؤمنني الذين يغادرون بالدهم      
البطالة ترغم أشخاصاً عديدين على الرحيل، وهي ظاهرة

 الروابطفعندما تقسم العائالت وتتفكّك   . آخذة باإلنتشار 
  .االجتماعية، ال تستطيع الكنيسة أن تكون المبالية

والكنيسة يف بولندا، قال قداسة البابا، قدمت العديد     
من الكهنة والرهبان الذين يقومون برسالتهم ليس لصاحل
البولنديني خارج حدود البالد، ولكن أيضاً، يف أوضـاع

كا الالتينيةأصعب، يف اإلرساليات يف أفريقيا وآسيا وأمري      
ودعا البابا كهنة بولندا إىل عدم نسـيان. وباقي املناطق 

ال ختافوا من تقدمي اخلدمـة يف: هؤالء املرسلني، وقال هلم   
األماكن احملتاجة إىل وجود الكهنة، وحيث سخاؤكم قادر

  .على محل مثار غنية
،وذكّر احلرب األعظم الكهنة يف ختام كلمته     
عيشوا حياة. يف حياتكم وخدمتكمكونوا صادقني :وقال

بسيطة، وكونوا متضامنني مع املؤمنني املوكَلني إىل
إخدموا اجلميع، ورافقوا احلركات الكنسية،. رعايتكم

.وساعدوا العائالت والشبان، وتذكّروا الفقراء واملهمشني
  .هذا ومنح قداسته اجلميع بركته الرسولية

א ٠٠٠א
حتدى أكثرلزيارة ذروا يف وارشو، حيث      عرفت ا

لغزيرة املفاجئة للمشاركة ألف مؤمن األمطار ا٢٠٠من 
 بالقداس اإلهلي الذي ترأسه،٢٦/٥، يوم اجلمعةصباح 

قداسة البابا بندكتس السادس عشر يف ساحة
 استهلّ احلرب األعظم.وارشوبيوسودسكي التارخيية يف 
لمات سلفه احلبيب يوحناِعظَته بالبولندية مذكّراً بك
 عاماً خال، يف أول ِعظَة٢٧بولس الثاين اليت قاهلا لـ 

أرغب معكم برفع نشيد شكر للعناية: وارشوألقاها يف 

  .اإلهلية اليت مسحت يل اليوم بأن أكون حاجاً بينكم
ويف هذه الساحة التارخيية بالذات، وعشية عيد     

 صلّى يوحنا بولس:العنصرة، أضاف قداسة البابا يقول
أرِسل روحك أيها القدوس، وجدد وجه:"الثاين قائالً

 سنة خلت، احتفـل كـارول فويتيـوا٢٧لـ  

بالقداس اإللهي خالل زيارته األولى لمسقط رأسه، بعد

اعتالئه السدة البطرسية، وتحديداً في الثاني من شهر

 .١٩٧٩من العام ) يونيو(حزيران 

أيعقل:  وتابع البابا يقول.!" وجه هذه األرض٠٠األرض
اليوم أالّ نشكر الرب على ما حتقق يف أرضكم والعامل

فأمام أعيننا،. أمجع، خالل حربية يوحنا بولس الثاين؟
عية برمتها،تبدلت أنظمة سياسية واقتصادية واجتما

  .واستعاد الناس احلرية ومعىن الكرامة يف بلدان عديدة

وبعدها ذكّر احلرب األعظم بشعار زيارته الرسولية     
أصغينا معاً إىل كلمات: وقال" أثبتوا يف اإلميان"لبولندا 
وأنا أسأل أيب. وإذا كنتم حتبوين حفظتم وصاياي:"يسوع

"إىل األبد، روح احلقفيهب لكم مؤيداً آخر يبقى معكم 
بكلماته هذه، أضاف البابا يقول،. )١٧-١٥:١٤يوحنا (

يظهر يسوع الرباط الوثيق بني اإلميان وإعالن احلقيقة
اإلهلية، بني اإلميان وتكريس الذات للمسيح يف احملبة، وبني
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وأبعاد اإلميان.اإلميان واحلياة املستوحاة من الوصايا
 الروح القدس الذي يبان قوةًالثالثة هذه، هي مثرة عمل

داخلية توحد قلوب التالميذ بقلب املسيح، وجتعلهم
قادرين على حمبة األخوة، وهكذا، فإنّ اإلميان عطية

  .ومهمة يف اآلن معاً
إنّ اإلميان ال يعين قبول عدد معني: وتابع البابا يقول     

.من احلقيقة حول أسرار اهللا واإلنسان واحلياة واملوت
اهللا قد دلَّ على حمبته لنا بأنّ املسيح قد مات من أجلناو"

باإلتكال على املسيح ال. )٨:٥رومية (" إذ كنا خاطئني
بني أيديه، تتخذ حياتنا. خنسر شيئاً، إمنا ننال كل شيء

وحمبة املسيح، تعين البقاء على حوار معه. املعىن احلقيقي
أنْ حيب: قولملعرفة مشيئته وحتقيقها، وأضاف قداسته ي

اإلنسان اهللا جبميع قلبه ومجيع ذهنه وقدرته، وأن حيب
  .قريبه حبه لنفسه أفضلُ من كل حمرقة وذبيحة

وختم قداسة البابا بندكتس السادس عشر ِعظَته يف     
إخويت وأخوايت األعزاء، إنّ: ساحة بيوسودسكي قائالً

ة اخلري الذي وضعهاإلميان باملسيح يبان حمبةً تدفعنا إىل تنمي
ومن يؤمن وحيب يصبح باين. اخلالق يف طبيعة كل منا

وتابع األب األقدس. ، ومركزها املسيح"حضارة احملبة"
أسألكم أن حتافظوا على إرث اإلميان الغين الذي: يقول

نقلته إليكم األجيال املاضية، إرث تفكري البابا البولندي
يف اإلميان ولترشدكمأثبتوا . العظيم يوحنا بولس الثاين

مرمي العذراء، ملكة بولندا، إىل طريق ابنها، وترافقكم يف
  .مسريتكم حنو مستقبل سعيد يغمره السالم

א ٠٠٠א
معبد عذراء يف كانت وارشوحملطة الثانية بعد ا     

، يشكّل هذا١٥فمنذ القرن . وفايازنا غورا يف تشيستوك
د املرميي مكاناً إلكرام والدة اإلله، املعروفة بالعذراءاملعب

 قداسة البابا كراكوفيازارومن مثّ . السوداء وملكة بولندا

:اليت عاش فيها كارول فويتيوا أربعني عاماً من حياته
طالباً، عامالً، كاهناً، أسقفاً وكرديناالً إىل حني انتخابه

  . حرباً أعظم

 بندكتس السادس عشـر مسـاءتوجه قداسة البابا       
 إىل معبــد يازنــا غــورا املرميــي يف،٢٦/٥، اجلمعــة

تشيتوكوفا، حيث كان له لقاء مـع الكهنـة والرهبـان
وجـه األب. والراهبات وممثلني عن احلركات الكنسـية     

كما صعد الرسـل: األقدس كلمة إىل احلاضرين قال فيها     
 الصـالة،ومرمي إىل العلية، وكانوا يواظبون مجيعهم على      

هكذا جنتمع حنن اليوم يف معبد يازنا غورا املرميي، فهـو
.، اليت حتدث عنها سفر أعمال الرسل      "العلية"بالنسبة إلينا   

ومرمي والدة اهللا حاضرة هنا بيننا، تقود تأمالتنا وصلواتنا،
وتعلّمنا مرمي كيف نفتح عقولنا وقلوبنا على قوة الـروح

.قلها بـدورنا إىل العـامل كلـه       القدس، اليت حتلّ فينا، لنن    
أنْ يؤمن املـرء يعـين أنْ. فاإلميان هو اتصال مع سر اهللا     

، واإلميـان"حقيقة كلمة اهللا احلي   "يسلّم ذاته بالكامل إىل     
 . هبة حيصل عليها املسيحي بواسطة سر العماد

هذا، مث توجه قداسة البابـا إىل الكهنـة والرهبـان     
على" نعم"لقد أجبتم بـ    : ئالً هلم والراهبات البولنديني قا  

دعوة الروح القدس لكم، وقادكم إميانكم حنـو االحتـاد
لقد ختلّيـتم عـن. الكامل مع سر قلب يسوع األقدس     

ملذات احلياة األرضية لتهبوا أنفسكم بالكامل ليسـوع
حـاولوا أال تفقـدوا. املسيح وملكوته، دون أي حتفظ    

تكم، واجعلوا العذراءاحلماسة اليت رافقتكم يف بداية مسري 
مرمي، والدة اهللا القديسة، تقود خطاكم حنو االحتاد الكامل

  .مع الرب

عندما امتأل رسل املسيح من: وتابع البابا كلمته يقول        
وا يف مجيع إحناء العامل ليعلنوا بشارةقالروح القدس، وانطل  

اإلجنيل، بقي واحد منهم وهو القديس يوحنا ليأخذ مرمي
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ومن خالل عالقته.ة اهللا يف بيته، كما أوصاه يسوعوالد
". اهللا حمبة:"الوثيقة مع يسوع ومرمي راح يوحنا يردد قائالً

  
  
  
  
  
  
  
  

أطلّ قداسة البابا بندكتس السادس عشر مساء     
 من على شرفة مقر رئاسة أبرشية أيار،٢٦، اجلمعة

ِدمواكراكوفيا، ليوجه حتية إىل الشبان والشابات الذين قَ
:قال قداسته. أحناء بولندا للقاء احلرب األعظممن خمتلف

أعلم أنه يف الثاين من كل شهر، ويف الساعة اليت انتقل
فيها قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاين إىل بيت
اآلب، جتتمعون يف هذا املكان بالذات إلحياء ذكرى البابا

 اهللا إىل جمدفويتيوا، وللصالة من أجل أن يرفَع خادم
أسأل الرب القدير أن تكون صلواتكم. املذابح قديساً

هذه عوناً جلميع العاملني على دعوى التقديس، ولتمأل
 . قلوم بفيض النعم

وكان البابا يوحنا بولس الثاين، ويف آخر زيارة أمتّها     
، قد قال٢٠٠٢من عام ) أغسطس(إىل بولندا يف آب 

ة واحلياة، فعلى الرغم من عبءاملسيح هو القيام:"لكم
"الشيخوخة واملوت يبقى اهللا مصدراً لكل حيوية وحياة

 هذه كانت قناعة البابا الراحل، وكان يشهد ذه٠٠
وعلى الرغم من موته ما يزال اليوم. الكلمات إلميانه

بيننا، ويطلب منا أن نعطي دفعاً قوياً إلمياننا، وأن نتجدد
نلبس اإلنسان اجلديد الذي"أن بواسطة الروح القدس، و

، كما يقول"خلق على صورة اهللا يف الرب وقداسة احلق
وختم. القديس بولس الرسول يف رسالته إىل أهل أفسس

أشكركم مرة جديدة، أيها: قداسة البابا كلمته قائالً
الشبان األعزاء، على هذه الزيارة، وأسألكم أن حتملوا

. وأصدقائكمحتيايت وبركايت إىل عائالتكم
א ٠٠٠א

واصل البابا بنـدكتس،  "أثبتوا يف اإلميان  "     حتت شعار   
لرسولية لبولندا، وقد زار صـباحالسادس عشر زيارته ا   

 مدينة فـادوفيتس، مسـقط رأس أيار، ٢٧،  يوم السبت 
التقى قداسته سكان املدينـة يف سـاحة. كارول فويتيوا 

راكوفيـا الكردينـالرينيك حبضور رئـيس أسـاقفة ك      
وصلت: ستانيسالو دجيفيتش، ووجه هلم كلمة قال فيها      

اليوم إىل مكان والدة سلفي العظيم، خـادم اهللا يوحنـا
أردت زيـارة. بولس الثاين، إىل مدينة طفولتـه وِصـباه       

ولكـي. األماكن اليت شهدت نضج إميانه يف فـادوفيتس       
رة املدينة اليتأفهم حياة يوحنا بولس الثاين، كان علي زيا       

وقال هو نفسه يف السادس عشر مـن شـهر. ولد فيها 
بدأ كل شيء هنـا يف:"١٩٩٩من العام   ) يونيو(حزيران  
 ". احلياة، املدرسة، العلم، املسرح والكهنوت: فادوفيتس

وصف سلفي: وأضاف بندكتس السادس عشر يقول         
حياته العظيم بازيليك فادوفيتس باملكان املميز، حيث منت      

وأشار األب األقـدس إىل أنّ. الروحية ودعوته الكهنوتية  
حمبة يوحنا بولس الثاين للكنيسة ولدت مـن رعيتـه يف
فادوفيتس، حيث عاش حياة األسرار والبشارة والتنشـئة

وهلذا السبب، قال احلرب األعظم، دعوت أساقفة. اإلميانية
، إىل جعلبولندا خالل زيارم القانونية لألعتاب الرسولية     

  ".مجاعة كنسية"الرعية البولندية 
كما ذكّر قداسة البابا بكلمات يوحنا بولس الثـاين     

:حول تعلّق سكان فادوفيتس بسيدة املعونة الدائمة وقال       
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هكذا نفهم املكانة اليت احتلّتها مرمي يف حيـاة كـارول
الذي رافقه حىت" كلي لكِ "فويتيوا، وعبر عنها يف شعاره      

ويف ختام كلمته يف. ات األخرية من حياته األرضية    اللحظ
ساحة رينيك يف فادوفيتس، طلب بندكتس السادس عشر
من املؤمنني أن يرافقوه بالصالة، ومنح اجلميـع بركتـه

  .الرسولية

 من أجلي ومن أجلالثاين، أسألكم اليوم أن ترفعوا الصالة
أن متنحنا العناية اإلهلية قريبـاً تطويـبالكنيسة كلّها، و  

  .وتقديس البابا احلبيب يوحنا بولس الثاين

من معبد كالفاريا املرميي، انتقل قداسة البابا إىل معبد     
ينكي الذي زاره يوحنا بولس الثاين يفالرمحة اإلهلية يف أويف

، ويرتبط هذا املكان حبياة القديسة فاوستينا١٩٧٩العام  
وقد ألقـى بنـدكتس. كوفالسكا، رسولة الرمحة اإلهلية   

  : السادس عشر كلمة ضمنها حتية حارة للمرضى، وقال
.البشري وسر الرمحة اإلهلية    سر األمل :      حنن أمام سرين  

ن السران متناقضني، ولكن عندما نتعمق ما يفبداية، يبا 
وكما قال يوحنا بولس. ضوء اإلميان، جندمها يف تناغم تام     

إنّ الصليب هو ملسة احملبة األبدية علـى اجلـراح:"الثاين
  ". األكثر أملاً يف حياة اإلنسان األرضية

أعزائي املرضى، قال البابا، كونوا أكثر احتاداً بصليب     
فمـن. ، وكونوا يف اآلن معاً شهود الرمحة اإلهلية       املسيح

ويف ختام. خالل آالمكم، حينو الرب مبحبة على البشرية      
  .كلمته، منح األب األقدس اجلميع بركته الرسولية

א א ٠٠٠א
احتفل قداسة البابا بندكتس السادس عشر عند     

بالذبيحة  ٢٨/٥ الساعة العاشرة إال ربعاً من صباح األحد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قدم شبان عديدون لقداسـة البابـا بنـدكتس

تحـررتُ مـن"السادس عشر نسخة من كتاب عنوانه       

ابقوا أمناء لهذا الشعار،: ، وقال لهم  "تعاطي المخدرات 

وال تدعوا أوهام العـالم الزائفـة تسـتحوذ حيـاتكم

  . وحريتكم

بعد زيارته فادوفيتس، انتقل األب األقدس إىل معبد    
لسابعكالفاريا املرميي، الذي زاره يوحنا بولس الثاين يف ا        

، يف أول زيارتـه١٩٧٩من العـام    ) يونيو(من حزيران   
وعاد ليزوه مرة. قادته إىل بولندا، بعد انتخابه حرباً أعظم      

مـن العـام) أغسـطس (ثانية يف التاسع عشر من آب       
، ملناسبة الذكرى املئوية الرابعة لتكريسه، وهـو٢٠٠٢

 .بعهدة الرهبان الفرنسيسكان األصاغر

ندكتس السـادس   ألقى البابا ب       
قصد : عشر كلمة مقتضبة قال فيها    

يوحنا بولس الثاين هذا املعبـد يف       
أول زيارة قادته إىل بولندا، وصلّى      

أسألكم أن ترفعوا الصـالة     :"قائالً
". من أجلي خالل حيايت وبعد ممايت     

ــة   ــوم أن أزور كابلّ وأردت الي
العذراء، وأرفع الصالة من أجلـه،      

  . ملبياً أمنيته
  ال يوحنا بولسـاع مثـباتبو     
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اإلهلية يف حديقة بلوين يف فرصوفيا، وألقى
ِعظَةً خالل القداس استهلّها باآلية من سفر 

أيها اجلليليون ما لكم قائمني :"أعمال الرسل
، وقال )١١:١أعمال ( "تنظرون إىل السماء

تكمن يف اإلجابة على هذا السؤال : البابا
ي احلقيقة األساسية حلياة الكائن البشر

حيتوي هذا السؤال على واقعي . ومصريه
الواقع األرضي والواقع : احلياة البشرية

  نوجد اليوم على هذه األرض ألن . السماوي
فبعد أن خلق. اخلالق شاءنا هنا كتتويج لعملية اخللق

، خلق اإلنسان على صورتهالرب الكون من ال شيء
  .ومثاله

ع البابا يقول،     أيها األخوة واألخوات األعزاء، تاب
أحتفلُ اليوم، وبتأثر كبري، بالذبيحة اإلهلية يف هذا املكان،
الذي ترأس فيه قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاين
القداس اإلهلي مرات عدة خالل زياراته الرسولية إىل بلده

ومع بداية السنة الثانية من حربييت شئت أن. األم بولندا
كراكوفيا بنوع خاص، كحاٍج علىأزور بولندا ومدينة 

أردت أن أرى بأم. خطى سلفي البابا يوحنا بولس الثاين
العني األرض اليت ولد وترعرع فيها، واضعاً نفسه يف

  .خدمة املسيح وكنيسته
اثبتوا يف"حتمل زياريت الرسولية إىل بولندا شعار      
ىل كلوهذه الدعوة موجهة إىل تالميذ املسيح وإ". اإلميان

اإلميان يتطلّب منا أن نقبل ما يعجز عقلنا عن. واحد منا
أنْ. فهمه بالكامل، وأن نضع ثقتنا التامة بيسوع املسيح

نؤمن، تابع البابا يقول، يعين أن نضع ذاتنا ومصرينا بني
  .يدي اهللا، وأن نقيم عالقة شخصية مع اخلالق واملخلص

ناء األمةويف ختام ِعظَته حثّ األب األقدس أب     
أطلب: وأضاف قائالًالبولندية على الثبات يف اإلميان، 

إليكم أن تشهدوا بشجاعة لإلجنيل يف عامل اليوم، حاملني
الرجاء إىل الفقراء، واملتأملني واملتروكني واألشخاص

اثبتوا يف اإلميان،. العطاش إىل احلرية واحلقيقة والسالم
  . آميـن٠٠والرجاء واحملبة 

٠٠٠אא
أى قداسة البابا بندكتس السادس عشـر زيارتـه     

 األحد لبولندا بزيارة معسكر أوشـفيتز ـيومالرسولية 
بريكيناو، رمز احملرقة النازية، حيث متّ قتل أكثر من مليون

 ألـف٢٣ ألف بولندي، و   ١٥٠يهودي أورويب، وزهاء    
 ألف سجني حرب سـوفيييت، إضـافة إىل١٥غجري، و 

ومن بني. شرات آالف األشخاص من جنسيات خمتلفة     ع
شهداء أوشفيتز الكاهن البولندي القديس ماكسـيميالنو
ماريا كوليب والراهبة الكرملية، من أصل يهودي، إيديت

  .شتاين
يصعب الكالم يف: وجه األب األقدس كلمة قال فيها          

مكان الرعب هذا، حيث ارتكبت جرائم غري مسبوقة حبق
٠٠ وِلبابا من أملانيا     يصعب الكالم ملسيحيٍّ  . نسان واإل اهللا

يصعب الكالم يف هذا املكان، وخييم صـمت لـيس إالّ
٠٠" ِلم بقيت صامتاً يا رب؟    :"صرخة داخلية موجهة هللا   

وبصمٍت ننحين أمام كثريين، تـألّموا وقُتلـوا، يف هـذا
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ىلاملكان، فيتحول الصمت إىل طلب الغفران واملصاحلة، إ
  . صرخة هللا احلي، كيال تتكرر بعد اليوم أعمال مماثلة

وتذكّر احلرب األعظم يف كلمته ما قاله يوحنا بـولس     
 مـن حزيـران٧ عاماً خال، وحتديداً يف      ٢٧الثاين لـ   

ـ  ١٩٧٩من العام ) يونيو( ، حني زار معسكر أوشـفيتز 
جئت اليوم حاجاً، وكم مرةً وجدت نفسي هنا       :"بريكيناو
 كم مرة نزلت إىل الزنزانة حيث مات ماكسيميليانو٠٠

قصد يوحنا بـولس". كوليب، وتوقّفت أمام حائط املوت    
الثاين هذا املكان كإبٍن لذاك الشعب الذي، وإىل جانـب

 ماليـني٦. الشعب اليهودي، تأمل كثرياً يف هذا املكـان       
بولندي ماتوا خالل احلرب العاملية الثانية، أي مخس سكان      

  .األمة
كان يوحنا بولس الثاين يف هذا املكان، ابناً للشـعب     

البولندي، قال بندكتس السادس عشر، وأنا اليوم كـابن
للشعب األملاين، وهلذا السبب ال أستطيع إالّ ترداد كلماته

هو واجب أمام احلقيقة،". كان علي أن آيت إىل هنا     :"قائالً
ة ليوحنا بولس الثـاينوأمام اهللا أن أكون اليوم هنا خليف      

وابناً للشعب األملاين ـ ابن ذاك الشعب الذي وصـلت
جمموعة من ارمني منه إىل احلكم، من خـالل وعـود
كاذبة، واستخدمت الشعب ـ بقوة الرعب والترهيب ـ

  .أداة هلوسها بالسيطرة والتدمري
كم من األسئلة تطـرح يف: وتابع البابا كلمته قائالً        

أين كنت يا رب: ودوماً، جند السؤال نفسه   ! كانهذا امل 
يف تلك األيام؟ ِلم بقيت صامتاً؟ وفجأة نتذكّر كلمـات

ومع ذلك ففي مقر بنـاِت آوى حطَّمتنـا:"٤٤املزمور  
 إننا من أجلك نمات طوال النهار٠٠وبالظلمات لففتنا   
 إستيقظ قُم أيها السيد، ملاذا تنام؟     ٠٠ونعد غنماً للذبح    

ملاذا حتجب وجهك وتنسى بؤسـنا. وال تنِبذ على الدوام   
وضيقنا؟ فإنّ نفوسنا بالتراِب مترغت، وبطوننا بـاألرِض

وصراخ". فقُم لنصرتنا ومن أجل رمحتك افتدينا     .لَِصقت
إسرائيل هذا هو يف اآلن معاً صرخةُ مساعدٍة يطلقها كلُّ

 وغداً، يتألّمون حباًالذين، وعلى مر التاريخ، أمس واليوم     
نرفع الصالة هللا، أضاف البابـا. باهللا، حباً باحلقيقة واخلري   

يقول، كيما تنتصر حكمة احملبة وقوة املصاحلة والسـالم
  .على ديدات حكمة كاذبة بعيدة عن اهللا

إنّ املكان: وتابع بندكتس السادس عشر كلمته قائالً          
احملرقة، وأشار إىل" واالش"الذي حنن فيه اليوم، هو مكان       

أنّ مجيع النصب التذكارية املكتوبة بلغات عدة، تتحدث
عن األمل البشري، وكّم ذاك النظام الذي كان يعامـل

وهناك أيضاً نصب تذكاري باللغة. الناس كأدوات ال غري   
  . العربية
فحكّام الرايش الثالث كانوا يريديون القضاء علـى     

.ه، وإلغائه من سجل شعوب األرض     الشعب اليهودي برمت  
ووراء هذه النصب التذكارية، أضاف البابا يقول، يوجد
مصري أعداد كبرية من البشر، ال يريدون زرع الكراهيـة
.يف نفوسنا، بل اإلشارة إىل فظاعة احلقـد ونبـذ الشـر           

  .  نفوسنا يريدون إيقاظ شجاعة اخلري يف
اجتازت: وختم بندكتس السادس عشر كلمته قائالً          

، وهلذا"وادي الظلمات"البشرية يف أوشفيتز ـ بريكيناو  
  : ٢٣أُريد أن أي كلميت بصالة املزمور 

     الرب راعي فما من شيٍء يعوزين، يف مراٍع نضـريٍة
  . يرحيين

        مياه الراحة يوردين وينعش نفسي
   وإىل سبِل الرب يهديين إكراماً إلمسه     
ني ولو سرت يف وادي الظلماِت ال أخاف سـوءاًإ     

   .ألنك معي
وسكناي يف بيِت... عصاك وعكازك يسكِّناِن روعي        

  .الرب طوالَ أيامي


