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 " الشعُب الساِلُك يف الظُلمة، أبصَر نوراً عظيماً 
 واملُقيمون يف بُقعِة الَظالم أشرَق عليهم الّنور" 

 ( 1، 9) أش      
 العائلُة الفرنسيسيُة،

 األخوِة واألخوات كلُّ 
 جريٌء!  الرجاء

 إخويت وأخوايت األعزّاء يف كّل العائلِة الفرنسيسية،
 ليُعِطُكم الّربُّ السَّالم!

شووووووويالنو،  مِّاألضوووووووواُء واملوسووووووويقن با ُعنصوووووووران مِّ بِي العدِِد مِّ مكوِّ.ِت قواعِد عيِد امليالد  إنَّ  وما  
تشيو، ُُيِِبُ عِّ ليلٍة " صافيٍةكِملِء الّنهار ولذِذٍة وممتعٍة للّناِس واحليوا.ت!"  ُمتحّداًث عِّ عيِد امليالِد يف غِر

بتهج رِّ املُتجّدد   صوووووووودُح ال ابُة  ألصووووووووواِت،  يف هذه الليلِة، ِتهافُت الّناُس ِو وَن بفرٍح ملْ َُِذْق مِّ قبل، أمام السووووووووّ
، والليُل ُِبّدُد َّكمِلِ  وك نَّ   ُد اتخوُة الّتسووووابيَل الواجبَة للّربِّ دو اتوقاِت االتفالية  ُِنشووووِ و دوي املنحدراُت بصووووَ

  (85ش 2) قفزٌة مِّ الفرح
  



 
فِتنا ممعلي عِّ العائلِة الفرنسوووويسوووويِة العامليِة الُكِبو، وبينما بدأ. نلمُل الّنوًر ا يت مِّ الُعلن  ، نُقّدُم لكم، بصووووِ

 "Fratelli Tutti ة إخو  مجيعنابلُ ٍة موسيقّيٍة، أتّماًل علن الّن ِم اتميِل للرسالِة العاّمة "
 

 يف النو ِة املوسيقّية:  -1-
ع  1-1  جدٌِد: موسيقيّ  وِز

أْوشوْكنا علن اانتهاِء مِّ اتااِر يف زمِِّ امليالِد اييِد، واح العيُد يف األُُف.  بقيْت بعوعُة أّمٍم لّ  ياِة عام   
نا يف األشووووووُهِر األخ ِة الّتجارَب الّ  2020  ، ولكِّ ُُيِكنُنا القوُل ا َن، أّيا كانْت سوووووونًة ممّيزًة لل اِة  ِبدو أنّنا ُعشووووووْ

ِوِد مِّ الُبلوداِن، الّتو ّراُت، احلروب،   يواسووووووووووويّوُة، االتجواجواُت يف العود  كفي لعقوِد كواموٍل: الف وس، الت ي اُت السوووووووووووّ
الِق  غوقتامة، وبِفعِل عملياِت ات  دراُء، اهلدُر، فوضوووووووون املعلوما ّية    لقْد شووووووووهْد. أنَّ العاملَ أصووووووووبَل أكعَر  المااتز 

  (55 – 9فرنسيس، كلّنا إخوة، الفصل األول: ِظالُل عامٍل ُمغلٍق،  راجع:ان القًا )املُختلفِة، أصبَل أكعَر 
يها فويف هذه الّلحظِة الّتارُيّيِة  لّتحدِد،  لّقْينا مِّ البا  فرنسيس، الّرسالَة العاَمَة "ُكّلنا إخوة"، الّ  ُِشاِرُك   

ٍّة موّلدٍة، و عانٍ. والتعوووواٍن عامليٍّ بي األخواِت واتخوِة  الّرغبَة يف الّتحّلي بشووووجاعِة احلُُلم والتَّطّلِع إ  أُ  سوووورٍة بشووووِر
 .(2أ  ج)مجيعًا  مجيعنا"أبناء" لذاِت هذه األرِض الّ   ستعيُفنا 

ِة الّ  عاشوووووووووها وعّززها األ    مجيعناُِعرُِّف البا  الّرسوووووووووالَة العاّمَة، "  ٍة عِّ اوّبِة األخِو أخوة"، مبرجعيٍة خاصوووووووووّ
بي والبعيدِِّ؛ نعم اوّبة، أِعَا ِتاَه خملوقاِت هللا، ولكِّْ أواً، وقبَل كلِّ شيٍء ِتاه " أولئك   فرنسيس، اوّبُة ِِتاَه القِر

 ِّْ هم يف الّصفوِف األخ ة ، ومِّ خالهِلم ِتاه الفقراء ومَ (2أ  ج) "الذِِّ كانوا مِّ جسِدهِ 
لطان   كما ِذُكر األب األقدس املعىن العمي. للزمرِة الّتارُيّيِة املُتواضووووعِة الّ  قام ألا األ  فرنسوووويس إ  السووووّ

ٌٍ لو  "قلوٌب بال لودود، قوادٌر علن ِتواوِز   موالوِك الكوامول يف ِمصووووووووووور  إنَّ فقَ  أسووووووووووويزي قود التقن بو  كو  ، كشوووووووووووخ
ّرُِح البا  فرنسويس َّنَّ القّدِس فرنسويس  صوُِ (.  3أ   ج)أو الّدِِّ"    ألصوِل أو اتنسوّيِة أو الّلونِ ااختالفاِت املُتعّلقِة 

للَم ايتمع األخوي"  هذا كاَن الّدافُع لكتابِة الّرسوالِة و"أٌب خصوٌب رفَع    نفسوُ  هو رمٌز عظيٌم للّتواصول يف ّّبة هللا
 (. 4أ  ج)العاّمِة اتدِدة  

د د    أن   إذاً، وب اٍِة أكِب، جيُب أْن ِكوَن دافعًا لنا أِعوووواً، أُِّ أععوووواء العائلة الفرنسوووويسووووية! نُِر   نقوَل املِز
ِّ األول  3ِخ  موجودِِّ يف أسووويزي بتار كّنا   ،العائلةِ  الفرنسووويسووويةِ يف   يسووواء العامّ ؤ الر  ،أِّ   ، عنَد قِبِ 2020 شوووِر

وّقعالقّدِِس فرنسيس، بينما كان البا  فرنسيس حيتفُل  لّذبيحِة ات نيابًة  رسالَتُ ! متّكّنا مِّ حتّيِة ا ِب األقدس  هلّية ِو



ٍة موَجهٍة إ  العائلِة َّكمِلها،  ُد قراءَة دعوٍة خاصوووووووّ عنكم مجيعاً  يف  لَك الفرصوووووووِة الّ  اللْتها لنا العناُِة اتهليُة، نِر
علن ّمِل اتدِّ، كهدٍِة   عليماهتاأخوة" و  مجيعنالينا، أُِّ الرؤسوواِء العامّي  إّيا دعوٌة ألخِذ رسووالِة "إوقبَل كلِّ شوويٍء 

ع موسيقيّ مِّ القّدِِس فرنسيس عِْبَ البا  فرنسيس،  كحافٍز أييت و ، 2020ّدمها لنا البا  يف هذا العاموَمهّمٍة ق  و وِز
ِِّ و  ِخ العظيم اتجدٍِد للتعّلِم والّتمِر   داء يف عمل التاِر

 
 :الرَّجاء ن مةنوطات متنّوعة يف  1-2

إنَّ البا  فرنسويس واقعيُّ وا ِدّدُد أن ُِسوّمي األشوياَء ا.ها  بتحليِل الوضوِع الذي جيُد في  عاملُ اليوِم نفسوَ   
ولكِّ األمُر ا ِتوّقُف عنووَد هووذا  (  54أ    ج)  "ِتحووّدُ  عِّ "الِظالِل الكعيفووِة الّ  ا ِنب ي ِتوواهلهووا  (55-9أ    ج)

ّة كّلها   احلّد  ما هو اتواُب الذي ُِعطن هلذهِ    إنّ  شووووووويٌء ُياِطبُنا  الرَّجاء! وما هو الرَّجاء ا اِم ال  ختتِبُها البشوووووووِر
عِّ الّتطّلع والّطموح، عِّ الّتوِق إ  اامتالء، عِّ حتقيِ. احليواة، وقيواِس الوّذات مبوا هو عظيم، مبوا ُي ُ   ،عِّ العَطشِ 

رفع الّروح أو أشياٍء عظيمٍة، معَل احلقيقة واخل ِ  ئةٌ،  عرُف كيف القلَب ِو  واتماِل والعدالِة واوّبة    إّيا لقيقٌة جِر
عواِت الّ   عوّيُ. األُف. لالنفتاِح علن املُعُِل العظيمةِ  نظُر إ  ما وراِء الرّالِة الشوّ  ما.ِت الصوّ  ِة والتعِو  خصويِة، العوّ

 (.55أ  ج)الّ  ِتعُل احلياَة أكعَوَر مجاًا وكرامًة 
ُل علن    ُة كما ِلي: جيُب أن  كوَن ُمسووووووووووتمّدًة مِّ هللا،   رمّبا  كوُن اتجابُة  الرَّجاءلكِّ، مِّ أَِِّ أصووووووووووُ العفِو

"فرح  أْن ذََكَر هذا يف   وهي لّقًا كذلك  إنَّ مصوووودَر ومنبَع الّرجاِء والفرح هو هللا وإهيِلِ   كاَن سووووَبَ. للبا  فرنسوووويس
سووو   العالقة، عندما أّكَد أَن الفرَح احلقيقي ِوَلُد يف إطاِر  اتهيل" )فرح   املسوويل بي هللا واتنسوواِن، بي املسوويحّي ِو
 دقائ   اكتشاُف الّذاِت ك بناٍء هلل وأص :الّرجاء يف ن مةاألو  النوطة   هذه هي (8-1اتهيل 

لُّ صوداقٍة اجتماعّية هلا أسواسوها يف هذا ااكتشواف، ألنّنا إذا ُكّنا أبناَء نفِس ا ب، كلُّ عمٍل وكلُّ  عواُمٍِّ وك
أخوة" ِتمُّ الّتذك    مجيعناأمام األِ  واألخِت  يف رسووالة "  إخوٍة وأخواٍت، ولسوونا غ  ُمبالي ا ِعين أنّنا نعيُش بيَ فهذ

ِّ   الرَّجاءألذا خصوصاً:  عيُشُ  مبُفرِدِه ُمستقاًل عِّ ا خِر  ليَس شيئًا ِكتِسبُُ  املرُء بنفِسِ  ِو
في ذوا ِنا كٍخوٍة وأخوات  هذه   الرَّجاءا،   اكتشوواُف أنَّ  النوطة العانية يف الن مة:ي  هُِبىن معا سووومً، ُمكتشووِ

ِّ موجودون، وأنّنا مجيُعنا  ّون مدابطوناملرَء ليس ُمنعزاً، وأنَّ ا خِر ٌُ بنفِسِ " وضروِر  (.54أ  ج) و"ا ألٌد ُيُل
خ، إنَّ أمَلنا ِتعّلُ. أِعووووووووًا بومبا أنّنا نعيُش علن هذا الكوكب ويف هذا    : األرض  بيتناالوقِت املُحّدِد مِّ الّتاِر

املُشوووودِك  البيت(، وبعَد أن اعدَف أنَّ ُهناَك  دهورًا كب ًا يف ك م) ""كِّ مسووووّبحاً رسووووالت  العامة  البا  فرنسوووويس، يف 
ِك   مًا خمرجاً، ُيكنُنا دائمًا   ي  املَسووووووار، ايُن ُُيكُِّ ، ألنَّ  "ِدعو." إ  إدراِك أنَّ هناَك دائ لرَّجاءِدعو إ  الّتمسووووووّ

 هلا طعُم املياِه العذبِة، ورائحِة اهلواِء الّنقيّ  الرَّجاء  فٍنَّ الن مَة العالعَة مِّ (61أ  ج)دائمًا فعَل شويٍء حللِّ املشوكالت 



، ال  الرَّجاء النوطة ن مةوُ كمل هذه  الطيور لل ا ت وهلا صوووووووت ال ابة اتسووووووتوائّية املليء َّ.شوووووويِد وزقزقِة أ ف  
 العال  مفقودة نوطاهتا  إذا كانْت إلدو ةً ُمشّوهستبدو 

 
 ة املوسيقّيةيف احلفل -2

 األو : عالقة ولقاء ن ماتال 2-1
ٌَّ " كِّ مسوووووبحاً   د  إنَّ ن ُدُه يف املسوووووتقبل، أي كوكب نِر أخوة" مجيعنا  ؛ رسوووووالة "" ِسووووو ُل عِّ العامِل الذي نِر

دها للمستقبل  إنَّ لد ِز  مجيعنارسالة "    س س لنا عِّ أيِّ عالقات نِر  الرَّجاءأخوة" ِدعو اتميع إ  اكتشاِف و عِز
( 127-87التفكري إبنشللللللللللللللاق عامل مفتوٍ  ر    -راجع : أ الفصللللللللللللللل ال ال يف العامِل الذي في  " كلُّ شووووووووووويٍء مفتوح" )

ّتنا، علن الرسوووالة و لّتال أِعوووًا علن التنشوووئة  عند طرِح هذه األسوووئلة داخل  و لت كيد ِطرُح أسوووئلًة أِعوووًا علن هِو
نا: أِّ، فرنسوويسوويّ  رنسوويسووّي مسووتقبلّي، أي  ون، أي عامل فات وفرنسوويسوويّ العائلة الفرنسوويسووية، ُيكنُنا أْن نسوو َل أنفسووَ

ُدها   ِقَيم، أي أسوولوب وفكٍر نرغُب يف نقِلِ  ملِّ سووي يت اخل عاملنا دبعد.  وفوَق كّل شوويء، ما نوُ  العالقاِت الّ  نِر
ُد أن ِكوَن عاملُنا الفرنسيسّي ُمتالًا ومفتولًا للجميع   الفرنسيسي  وأخ اً، هل نِر

عبارٌة عِّ شووووبكٍة مِّ العالقات ) جيب أن نتذّكر أنَّ العالقة هي إلدو " نرو أنَّ العاملَ هو  ً يف "كِّْ مسووووّبحا 
ِ     زام الفرنسووويسوووّية الرئيسوووّية(امل أخوة" أن   مجيعنارسوووالة  قول ؛ (117أ   ج) راجع  ليُن أنَّ كّل شووويٍء مر بٌب ببععوووِ

شووووووووبكة العالقات هذه  تدهوُر ل سووووووووِف؛ إنَّ التهدِد هو العزلة  لكّنها  قدُح أِعووووووووًا الّرعاِة و عيُد الّتاكيد علن أنَّ 
 (30أ  ج) موجود يف ثقافة اللقاء  الرَّجاء

وأنَّ  جيُب  (15)ك م ية" كيف  ولُد ثقافُة اللقاء  ِذكُر البا  فرنسوووويس أنَّ " كلَّ   ي  حيتاىُل إ  دافِع "مسوووو ٍة  عليم
قٍة ُيكُِّ اسووووووووتخالصوووووووو  مِّ " كنز التجربة الّرولية املسوووووووويحية " ، وُيكِّ أِعووووووووًا أن نعوووووووويَف (15)ك م  نظيم  بطِر

ٍة واجتماعية  ااعتبار موضو  ّّدد  عي الفرنسيسية  لذلك، أِّ نُدِرُك احلاجَة إ  أن أنخَذ ب وواضل عِّ  نشئٍة بشِر
ات البا  وذلك بنسووووبٍة معّينٍة يف كلِّ  نشووووئة أو دراسووووة  ِبدو أنَّ هناَك لاجة ألن نسوووو َل علن أسوووواِس قناع و"بيئّية"

ِز ثقافِة الّلقاء يف دورا ِ  نا عِّ كيفّيِة  عِز بّية ألّن الُقرَب مِّ ا خر هو الذي ُُيّلٌ ليس فقب اتنسوووان، نأنفسوووَ ا الّتدِر
 إّّنا أِعًا بيت ، األرض 

 
 السابقة: اتنتباه واحلوار الن مات 2-2

اب"، ذّكر. البا  فرنسوووووويس َّنّنا نُورَكُِّز بشووووووّدٍة علن التياجا ِنا )  امري الصووووووّ  (65أ   ج عليقًا علن َمَعِل " السووووووّ
ل املُلقن علن   ازف َّن نُودرىََل يف الفئوِة الّ  ِوجوُد فيهوا الكواهِّ والالوي، غ  ُمبوالي "  لرجول اتِر و لتّوال فوٍنّنوا هوُ

. الذي  عّرض للهجوم"    (.63أ  ج)قارعِة الطِر



ة شوووووخٌ ِت مّل  ُزعجن نا ما إذا كانت " رِؤ ِّ، ُيكننا أن نسووووو َل أنفسوووووَ ُد لقياِس مسوووووتوو اهتمامنا   خِر ا ألنّنا ا نِر
  "ِّ إلدو أفعِل األمنيات ال  جيُب القيام ألا، وليس فقب يف  إنّ (. 65أ    ج)  عييع الوقت بسبب مشاكل ا خِر

ٍد مِّ الشووجاعة اب"   موسووِم عيد امليالد هذا، هو التحّلي مبِز امري الصووّ إلياء "ويف    ( 66أ   ج)يف  بيّن " ّنوذىل السووّ
ِودٍة"    وللعوامِل أمجع، بنواة حِلموٍة اجتمواعيوةٍ دعو نوا كمواطني لبلود.  ، كولُّ خيواٍر رخر ِقوُد، إمّوا  يف الواقع(.  66أ   ج) جود

."  إ  فئوِة قطوّا  الطرق أو إ  فئوِة أولئوك الوذِِّ ُيّرون دون الّتعواطف مع أملَِ الرجول املصووووووووووواب أ  ج)علن قوارعوِة الطِر
نا " لبناِء  تمٍع     يف هذه األمنية، ُِطَرُح سوووووووراٌل أخر: كيف ُُيكنُنا(67 أن نكوَن أكعَر إبداعًا وا نتخّلن عِّ أنفسوووووووِ

ِّ ملكًا لنا  ِّ  (67أ   ج)مِّ اتقصوووووواء" ولكِّ جعل " هشوووووواشووووووَة ا خِر ، كيف ُُيِكنُنا أن نكوَن أكعَر انتباهًا لآلخِر
ِّ  كيف ُيُ   (235-233أ  ج) ِكنُنا أْن نكوَن أكعَر ُجرأٍة يف ااقداِب مِّ ا خِر
رك إّن   البا  فرنسووويس، متحّداًث عِّ مصووودِر إهلاِم رسوووالِت  العاّمة " كِّ مسوووّبحاً" ، ُِشوووُ   تضوووافِة إ  " البطِر

ز بر لماوس   املسوووووكوي " اعدَف َّنَ  وجد لافزًا كب ًا يف أخوة  مجيعناإهلام " و حلدِن عِّ مصووووودر  ( ،  7)ك م العِز
ألذا ِقّدم ِمعاًا ملموسًا ومالئمًا " للحوار الذي مفاده أّن املسيحيي  (. 29أ    ج)شخٌ اتمام األكِب أمحد الطّّيب  

تهم ال   قابلة لالست ناء عنها  ج")مدعوون للبحن عِّ " كّل الّناس ذوي النوام احلسنة(  3  أج  )راجع    بدًءًا مِّ هِو
   (6أ 

خمتلفة، لكِّ رمّبا ُيكنُنا أن نسوووو َل   يبَ وأسووووالكٍخوٍة وأخوات فرنسوووويسووووّيي، نشووووارُك  لفعِل يف هذا احِلوار يف أماكَِّ  
د مِّ مسوووالاِت احلوار واللقاء مع مجيِع الّناس، وخاصوووًة مع أولئَك الذِِّ ا ِشووواركوننا إُياننا، وهم   نا كيف نِز أنفسوووَ

عملون معنا   غالبًا ما ِعيشون ِو
الم   رك القّدِس فرنسوووووويس بعا اترشووووووادات العملية، ُيكُِّ البدَء بتحية: فليمنحك الّربُّ  (، ألنّ  (FF121السووووووّ

ت "، وبعد ذلك ، الت قة، جيب أوًا البدء "برِؤ ية هي مقّدمة احلوار! لنتذّكر أّن حتلقاء حتية لشوووووووووووخٌ ما ألذه الطِر
بدوِن أيِّ إسوتعناء،    !(224-222 أ ج) حتية القّدِس فرنسويس هي موّجهة إ  اتميع، بنفس القدر وبنفس اللطف

 ألنّ  كان ِرو يف كلِّ شخٌ أختًا أو أخاً، وكان ِعلُم أنّ  يف قلب هللا ا ِوجُد أطفال مِّ الدرجة العانية 
  
 يف مدرسة املوسيقن: 2-3

ع قد ِبدو معّقدًا ، لكّننا نعلُم أنَّ لعد  لقينا مِّ البا  فرنسويس هدفًا جدِدًا لنتعّلَمُ    هذا املقتطف أو املقط 
ِوة نو وة بعود نو وة  وبببٍء أصووووووووووول علن القودرِة علن األداء اتيّود     كي األغنيوة حتكولَّ املقتطفوات  بودو معقّودًة يف البودا

ِسووووووووووووُد فيوو  اللقوواء ليوون ُيكُِّ إجيوواَد أّنوواَج ليوواٍة جوودِوودة وطُرق جوودِوودة للبحوِن    اتوودِوودة للم عووامٍل مفتوٍح، عووامل



روري إنشووواَء عملياٍت داخلية )داخل الرهبنة، وال تَّفكِ ، أُِّ مسووورولون أِعوووًا عِّ أداء هذه القطعة، لذلك مِّ العوووّ
عامل( عمليات ُيكُِّ أن ُ سواعد يف الدخول يف منطِ. املوسويقن املخفّية يف لخدمِتنا يف امعاًل يف التنشوئة( وخارجية )يف  

 هدف " كّلنا إخوة" 
دعو. حلعووووور مع  أفعوووول مدرسووووة أِِّ نتعّلُم ن مات هذه   القطعة املوسوووويقية اتدِدة  أييت زمُِّ امليالِد ملسوووواعد ِنا ِو

واقع! " يف ذلك اليوم أرسوَل الّرّب للتمّرن، يف ال  موسويقن  ِشوهد القّدِس فرنسويس أّن عيَد امليالِد هو أفعوُل وقتٍ 
(  هنا، يف بيَت حلم، قد ُعِقَد لقاٌء  هللا نفسوو  هو الذي ِسوواهُم يف ثقافِة   FF303)  انون  رمحَت  ويف الليِل نشوويده "

باً، والدًا مّنا  إنّ  ِ ُس لواراً، يف البداِِة بدوِن كلماٍت، منسووجًا فقب بنظرات ) ا بُدَّ أنّ  ر الّلقاء وجيعُل نفسو  قِر سوّ
ِخ العامل، يف عييّن هللا  ( كان شيئًا ُمع ًا لإلعجاب ومرمُي مِّ الّناصرة قد فعلتها بكلِّ   أتكيد! النظر، ألوِل مّرٍة يف لِر

(. 87أ   ج)" بدوِن وجوٍه ملموسووٍة حيّبها  هللا، يف عيِد امليالد، ُِهدِنا وجه  ألنّ  "ا ُيكِّ أللٍد أن ُيتَِب قيمةَ  احلياة
ٍة وأتملية، قادٌر علن اابتهاىِل ال  عمي. دون أن ِكون مهووسًا ماستهالك  إنّ  أول َمِّْ عّلم أسلوَب عيِش لياٍة نبِو

تنا  هنا لين ُيكنك التعّرف علن معىن مقابلة أولئك البعيدِِّ أو املختلفي متاماً  هنا  بدأ التنشووئة:  هنا مصوودُر هِو
وسوف  لتعوانِِ   علن هذا   ة بتقبيِلِ  ِو ُُيِكنُنا    الوج ِ مِّ الت ّمِل يف وجِ  املسويل، ملفوفًا  ألقماج، و قوم مرمي الناصوِر

( احلّب الذي ا ِعرُف شويئًا سووو أن ِبُذَل نفسو   لكامل، وقد جاء للقائنا إدراكًا 16-4يو 1أن نقرَأ أنَّ هللا ّّبة )
َع من  حلاجِتنا إ  اخلالص    . وُوضوووِ إنَّ الطفل احلبيب الكّلي القداسوووة، الذي ُأعطَي لنا وُوِلَد ألجلنا علن طول الطِر

دْت FF 303يف مزود )  ة مجعاء، الكلمُة ال  ِتسوووووووووّ (، هو الكلمة ال  ِمِّ خالهلا جيّدد األب احلوار مع البشوووووووووِر
  (14-1يو للحوار وجاءت لتسكَِّ بيننا ) 

مكواُن وجوِد هللا، ويف نفِس الوقوت، مكوان اتخوة واألخوات  إنوّ  هو الوذي أ ن، وقود ! إنوّ   الرَّجواءهنوا هو مصووووووووووودُر  
  جاء ليقيَم معنا

د أن نسووواهم يف كتابِة اهلدف اتدِد أِّ يف ا ّفاقية الّرجاء والعالقة واللقاء  الرؤسووواء العاّمون للعائلة الفرنسووويسوووية نِر
( نقّدم لكم معًا متنيات عيد امليالد: نتمىّن لكم مجيعًا FF470حلم" )وااهتمام واحلوار يف مدرسوة هللا: " طفل بيت 

يف انسوووووووجاٍم لم، يف عيد امليالِد هذا، املمّيز لل اِة، أن  كون لدِكم اترأة علن الرغبِة دائمًا يف ااسوووووووتماِ ، يف كّل 
ِِّ ُِعلنون: " ايوُد هلل يف األعوال، مكوان، ويف كوّل الظروف، مع كولِّ فرٍد، مع األخواِت واألخوة،  رنيموة املالئكوة الوذ

 (.14-2لو )" وعلن األرض الّسالم، وللّناِس املسّرة 
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