
Pope Benedict XVI is denouncing a 

wave of anti-Christian violence in the 

Middle East. 

While addressing pilgrims gathered in 

Saint Peter’s Square to hear his prayer, 

the pontiff called for renewed 

international efforts to negotiate peace 

in the region. Pope Benedict condemned 

an attack in which at least 58 people 

were killed Sunday in a Catholic church 

in Baghdad. Benedict said he would 

pray for the victims of this senseless 

violence, made even more ferocious 

because it struck defenseless people 

who were gathered in the house of God, 

which is a house of love and 

reconciliation. 

The pope appealed to the 

international community to do more 

against the “absurd” violence against 

Christians in the region, which has seen 

an exodus of non-Islamic minorities. 

Christians, who a century ago 

represented almost a quarter of the 

Middle East’s population, have now 

been reduced to less than six percent. 

Lebanon, Egypt and Iraq are among the 

most affected countries. 

Папа Бенедикт XVI засуджує хвилю 

антихристиянського насильства на 

Близькому Сході. 

Звертаючись до прочан, які зібралися 

на площі Святого Петра, щоб почути 

його молитви, понтифік закликав 

відновити міжнародні зусилля із 

мирних переговорів в регіоні. Папа 

Бенедикт засудив напад у неділю, в 

якому в католицькій церкві в Багдаді 

було вбито щонайменше 58 осіб. 

Бенедикт сказав, що молитиметься за 

жертв цього безглуздого насильства, 

що робить його лютішим, бо 

постраждали беззахисні люди, які 

зібралися в Божому домі, що є домом 

любові та примирення. 

Папа звернувся до міжнародного 

співтовариства, щоб вони звернули 

більшу увагу  на «абсурдні» 

насильства проти християн в регіоні, 

який бачив масовий від'їзд не 

мусульманських меншин. Християни, 

які сторіччя тому представляли 

майже чверть населення на 

Близькому Сході, сьогодні 

скоротилося до менш ніж шести 

відсотків. Ліван, Єгипет та Ірак є 

одними з найбільш постраждалих 

країн. 
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