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يقول البابا فرنسيس كذلك” :إن األزمة اإليكولوجية ھي نداء إلى توبة داخلية عميقة“ )الفقرة  .(217ما
نحتاج إليه للتم ّكن من مواجھة ھذا التح ّدي بصورة مالئمة ،ھو التربية وانفتاح روحي و”توبة إيكولوجيّة شاملة“.
وبالنسبة لنا كمؤمنين ،فعلى عالقتنا با أن تتجلﱠى بشكل متزايد في الطريقة التي نتعامل بھا مع العالم المحيط بنا.
ّ
إن دعوتنا كي نكون ح ّراسا على خليقة ﷲ ،ليست أمرا اختياريا أو جانبيّا بالنسبة اللتزامنا الديني كمسيحيين
وكمسلمين ،بل ھي جزء جوھري منه.
فلتعينكم ،بمساعدة ﷲ تعالى ،الرؤى الدينيّة والبركات النابعة عن الصوم والصالة وصالح األعمال ،على
أن تعتنوا ،عبر دروب السالم والخير ،بجميع أعضاء العائلة البشريّة وبالخليقة بأسرھا.
وبھذه المشاعر ،نتمنّى لكم م ّرة أخرى الھناء والفرح واالزدھار.
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الكاردينال جان -لويس توران

الرئيس

المطران ميغيل أنخيل أيوزو غويغسوت

أمين الس ّر

أيّھا األخوة واألخوات المسلمون األعزاء،
نو ّد أن نؤ ّكد لكم قربنا منكم لمناسبة صومكم في شھر رمضان واحتفالكم بعيد الفطر السعيد الذي يختمه،
كما نق ّدم لكم من أعماق القلب تمنياتنا بالھناء والفرح والعطايا الروحية الوفيرة.
تتمتّع رسالة ھذا العام بتوقيت خاصّ وأھميّة كبيرة :فقبل  50سنة ،في عام  ،1967أي ثالث سنوات فقط
عقب تأسيس البابا بولس السادس المجلس البابوي للحوار بين األديان ،في  19أيار/مايو  ،1964ت ّم توجيه
الرسالة األولى لھذه المناسبة.
وخالل السنوات التالية ،كانت ھناك رسالتان لھما أھميّة خا ّ
صة :رسالة عام  1991خالل حبريّة البابا
يوحنا بولس الثاني وعنوانھا ”مسيرة الذين يؤمنون با ھي مسيرة السالم“ ،ورسالة عام  ،2013السنة األولى
لحبريّة البابا فرنسيس ،وعنوانھا ”تعزيز االحترام المتبادل من خالل التربية“ .وقد حملت الرسالة األولى توقيع
البابا يوحنا بولس الثاني ،والثانية توقيع البابا فرنسيس.
من بين النشاطات العديدة للمجلس البابوي للحوار بين األديان الساعية لتعزيز الحوار مع المسلمين،
وأكثرھا أھمية واستمرارية ،الرسالة السنويّة لمناسبة شھر رمضان ،والمو ّجھة إلى المسلمين في جميع أنحاء
العالم .ولنشر ھذه الرسالة بأوسع شكل ممكن ،يتلقّى المجلس مساعدة الجماعات الكاثوليكية المحلّية وممثلي
قداسة البابا المتواجدين في دول العالم كافّة تقريبا.
إن خبرة جماعتينا تؤ ّكد قيمة ھذه الرسالة من أجل عالقات و ّدية بين الجيران واألصدقاء المسيحيين
والمسلمين ،من خالل تقديم وجھات نظر ورؤى حول القضايا الحاليّة المل ّحة.
ولھذه السنة ،يطرح المجلس البابوي للحوار بين األديان موضوعا يرتبط بالرسالة العا ّمة للبابا
فرنسيس” ُكن ُمسبﱠ ًحا ـ حول العناية بالبيت المشترك“ ،والتي و ّجھھا ال للكاثوليك والمسيحيين فحسب ،بل للبشريّة
بأسرھا.
يلفت البابا فرنسيس اإلنتباه إلى األضرار التي تُلحقھا أساليبُ حياتنا وقراراتنا بالبيئة ،بأنفسنا وبأخوتنا
في اإلنسانية .فھناك ،على سبيل المثال ،بعض الرؤى الفلسفية والدينية والثقافية التي تش ّكل عوائق تھ ّدد عالقة
البشريّة بالطبيعة .إن مواجھة ھذا التح ّدي أمر يعنينا جميعا ،بغضّ النظر عن اعتناقنا لدين أم ال.
ُمعبّر ج ّدا ،في ح ّد ذاته ،عنوان الرسالة العا ّمة :فالعالم ھو ”بيت مشترك“َ ،مسكن لجميع أعضاء العائلة
البشرية .ال يمكن ،بالتالي ،ألي شخص أو أ ّمة أو شعب أن يفرض مفھومه لكوكبنا .ولھذا ،يو ّجه البابا فرنسيس
ّ
التحدي البيئي الذي
”دعوةً عاجلة لتجديد الحوار حول األسلوب الذي نتّبعه في بناء مستقبل الكوكب... .ألن
نواجھه ،وجذوره البشرية ،تعنينا وتم ّسنا جميعنا“ )الفقرة .(14

المجلس البابوي للحوار بين األديان

المسيحيون والمسلمون :العناية م ًعا بالبيت المشترك

رسالة لمناسبة شھر رمضان وعيد الفطر السعيد
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