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ਪਰਮ–ਪਵ ਿੱਤਰ ਪੋਪ ਫ਼੍ਰਾਂਵਿਿ ਨੇ ਸ਼ਨੀ ਰਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੂੰ   ੈਟੀਕਨ ਦੇ ਐਪੌਿਟੌਵਿਕ ਪੈਿੇਿ ਵ ਖੇ ਕੁਝ ਖ਼ਰਿ ਿੋਕਰਾਂ ਦੀ 

ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਪ੍ਧਰਨ ਮੂੰਤਰੀ ਸ਼੍ੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਰ ਿੁਆਗਤ ਕੀਤਰ। 

ਵਕਿੇ ਭਰਰਤੀ ਪ੍ਧਰਨ ਮੂੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੋਪ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਵਪਛਿੇ ਦੋ ਦਹਰਵਕਆਾਂ ਤੋਂ  ੀ  ਿੱਧ ਿਮੇਂ ਦੌਰਰਨ ਇਹ ਪਵਹਿੀ ਮੁਿਰਕਰਤ ਿੀ। ਜੂਨ 2000 

’ਚ ਿ ਰਗੀ ਪ੍ਧਰਨ ਮੂੰਤਰੀ ਸ਼੍ੀ ਅਟਿ ਵਬਹਰਰੀ  ਰਜਪੇਈ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ  ਰਰ  ੈਟੀਕਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਰਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੋਪ, ਪਰਮ–ਪਵ ਿੱਤਰ ਜੌਨ ਪੌਿ–

II ਨਰਿ ਮੁਿਰਕਰਤ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਭਰਰਤ ਤੇ ‘ਹੋਿੀ ਿੀਅ’ ਵ ਚਰਿੇ 1948 ਤੋਂ ਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਿਬੂੰਧਰਾਂ ਦੀ ਿਥਰਪਨਰ ਦੇ ਬਰਅਦ ਤੋਂ ਦੋਿਤਰਨਰ ਿਬੂੰਧ 

ਚਿੱਿੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਭਰਰਤ ਹੀ ਦਜੂਰ ਅਵਜਹਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵਜਿੱਥੇ ਕੈਥੋਵਿਕ ਮਿੀਹੀ ਿੋਕਰਾਂ ਦੀ ਆਬਰਦੀ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਹੈ। 

ਅਿੱਜ ਦੀ ਮੀਵਟੂੰਗ ਦੌਰਰਨ ਦੋ ੇਂ ਰਵਹਨੁਮਰ ਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵ ਡ–19 ਮਹਰਮਰਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਿੋਕਰਾਂ ’ਚ ਪਰਏ ਗਏ ਇਿ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਬਰਰੇ 

ਵ ਚਰਰ– ਟਰਾਂਦਰਰ ਕੀਤਰ। ਉਨ੍ਰਾਂ ਜਿ ਰਯੂ ਪਵਰ ਰਤਨ ਕਰਰਣ ਪੈਦਰ ਹੋਈਆਾਂ ਚਣੌੁਤੀਆਾਂ ਬਰਰੇ  ੀ ਚਰਚਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਧਰਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਪੋਪ ਨੂੂੰ  

ਪੌਣ–ਪਰਣੀ ਦੀ ਇਿ ਤਬਦੀਿੀ ਦਰ ਟਰਕਰਰ ਕਰਨ ਿਈ ਭਰਰਤ  ਿੱਿੋਂ  ਚੁਿੱਕੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਉਦੇਸ਼ਮੁਖੀ ਪਵਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵ ਡ19 ਿਈ ਇਿੱਕ ਅਰਬ 

 ੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ’ਚ ਹਰਿਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਫ਼ਿਤਰ ਬਰਰੇ ਦਿੱਵਿਆ। ਮਹਰਮਰਰੀ ਦੌਰਰਨ ਿੋੜ ੂੰਦ ਦੇਸ਼ਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਰਰਤ  ਿੱਿੋਂ  ਵਮਿੀ ਮਦਦ ਦੀ 

ਪਰਮ–ਪਵ ਿੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਿਰਘਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਧਰਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਮ–ਪਵ ਿੱਤਰ ਪੋਪ ਫ਼੍ਰਾਂਵਿਿ ਨੂੂੰ  ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਕਿੇ ਤਰੀਕ ਨੂੂੰ  ਭਰਰਤ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਉਣ 

ਦਰ ਿਿੱਦਰ ਵਦਿੱਤਰ, ਜੋ ਬਹਤੁ ਖ਼ਸ਼ੁੀ ਨਰਿ ਪ੍ ਰਨ ਕਰ ਵਿਆ ਵਗਆ। 

ਪ੍ਧਰਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਵ ਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰੀ, ਮਰਣਯੋਗ ਕਰਰਡੀਨਿ ਪੀਏਟ੍ੋ ਪੈਰੋਵਿਨ ਨਰਿ  ੀ ਮੁਿਰਕਰਤ ਕੀਤੀ। 

ਰੋਮ, 

ਅਕਤੂਬਰ 30, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and 

may be referred to as the official press release. 

 


