
 الكاثوليكي للعمل الدولي المنتدى
 السالم أجل من دقيقة

 الظهر بعد الواحدة الساعة في حزيران 8 االثنين
 

 مقدمة
، في روما في حزيران 8 في السالم أجل من للصالة إجتماع لعقد الفلسطينية والسلطة إسرائيل رؤساء" داره" الى دعا بعد الحج الى االرض المقدسة، فرنسيس، البابا

 .الدولي العام الرأي أهتمام عليه تركزت الذي و المسبوق غير اللقاء هذا أجل من الصالة الكنيسة من طلب البابا تيكان.الفا

 
الكاثوليكية و  يةالنسائ العالمي للمنظمات االتحاد بمشاركةاالرجنتيني،  الكاثوليكي أقتراح العمل على الكاثوليكي، بناء للعمل الدولي المنتدى سكرتارية، 2014حزيران  6في 

  .مبادرة "دقيقة من أجل السالم" تالعمل الكاثوليكي االيطالي، أطلق
 
عضوية على   10.000الترحيب كان متميزا في مختلف البلدان، بصورة خاصة تم جمع حوالي  .للجميع بسيطة، بأختصار،: شهادة بشكل صالةالى  دعونا ستعدادا للقاءإ

 الفيسبوك في فترة زمنية قصيرة .

 

 2014حزيران  8خالل هذا العام تذكرنا بأستمرار كلمات البابا فرنسيس في 

: مختلفة وديانات ولغات وأوطان ثقافات إلى المنتمين األشخاص من العديد صالة   بأسره، والعالم األوسط والشرق المقدسة األرض في السالم البتهال هذا لقائنا " ترافق

 فيه يعيش بعالم ويحلمون السالم، إلى يتوقون َمن   لدى المتّقدة للرغبة يستجيب لقاء إنه. السالم ابتهال أجل من معنا متحدون اآلن هم وها اللقاء هذا أجل من صلّوا أشخاص

 ".أعداء أو كخصوم ال كأخوة والنساء الرجال

 و فوق كل شيئ صالته أصبحت صالتنا.

-francesco_20140608_invocazione-http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/speeches/2014/june/documents/papa
pace.html 

 

2015حزيران  8  
 

 ."السالم أجل من دقيقة"مبادرة  ، بإعادة اطالق 2014حزيران  8ي لتذكير باللقاء الذي جرى ف، نقترح ا2015حزيران  8بعد عام واحد بالتمام، في 

 

 عيشال ولكن صعب، أمر السالم بناء" أن ندرك نحن"، ةلكن متجزئحرب عالمية ثالثة،  تجريالصراعات كثيرة، العديد من االشخاص الضعفاء و العزل يعانون و يموتون " 

 لذلك نكثف صالتنا.  ".بالعذا هو سالم بدون

 

 8 االثنين العالم في الصالحة اإلرادة ذوي االشخاص جميع و أعضاؤهم دعوة الى الكاثوليكي العمل كل على الكاثوليكي تقترح للعمل الدولي المنتدى سكرتارية تحديدا،
 مع االصدقاء، العائلة، في الحي، في الجامعة، في المدرسة، في العمل، في: الصالة و الرأس أحناء التوقف، الى ،يتواجدون حيث هناك، الظهر بعد الواحدة الساعة في حزيران

 !أفضل: معا ثالثة أو اثنين إذا. هناك المتواجدة الناس مع السالم أجل من يصلون و الشارع الى الكنيسة من يخرجون الوقت هذا في الكهنة .الرعية أمام

 .المستمرة البابا دعوات الى بذلك مستجيبين

 

 ."السالم أجل من دقيقة"حزيران، و الدعوة الى   7نقترح الصالة من اجل السالم مع طلبات المؤمنين، خالل القداس االلهي يوم االحد 

 في مجموعة،ال في سرة،األ في الشخصي، المستوى على سالم، صانعي كونلن يوم كل مدعوون بأننا يذكرنا العالم، دول من العديد في األسبوع يبدأ حيثالصالة يوم االثنين، 

 .ةالمسيحي الجماعة

 

 وتبادل لتواصلل  un minuto por la paz:  فيسبوكال على صفحةتم تفعيل و. الكالم الشفهي خالل من اإلنترنت، عبر كراسةال عن طريق المبادرةب التعريف يمكننا

  unminutoporlapaz# تويتر علىعنوان  و ايضا. الخبرات

 
 

 !!تضرعاتنا اسمع سالم،ال إله الرب، إيها

 والظالم؛ العداوة من كثيرة لحظات أسلحتنا؛ خالل من وحتى جهودنا، بواسطة صراعاتنا نحل أن كثيرة ولسنوات كثيرة، مرات حاولنا لقد

 السالم، أنت هبنا! رب يا أنت ساعدنا اآلن. جدوى بال كانت جهودنا لكن...  د فنت كثيرة آمال ه درت؛ كثيرة أرواح س فكت؛ كثيرة دماء

 في ابعث!". شيء كل ي دّمر بالحرب" ؛!"مطلقا للحرب ال" القول شجاعة وهبنا وقلوبنا عيوننا افتح. السالم نحو أنت قدنا السالم، أنت علّمنا

 كأخوة، للعيش وتدعونا خلقتنا الذي المحبة إله يا واألنبياء، إبراهيم إله الرب، أيها. السالم بناء أجل من ملموسة بأعمال القيام شجاعة داخلنا

 مستعدين اجعلنا. دربنا على بهم نلتقي الذين األخوة كل إلى بإحسان النظر على القدرة أعطنا السالم؛ صانعي يوم كل لنكون القوة أعطنا

 شعلة ابق  . نغفرا إلى وتوتراتنا ثقة إلى ومخاوفنا سالم أدوات إلى أسلحتنا نحّول أن منا يطلبون الذين مواطنينا صرخة إلى لإلصغاء

: الكلمات هذه إنسان كل قلب من ولتمحى. أخيرا السالم لينتصر والمصالحة، الحوار خيارات صبورة بمثابرة نتخذ كي بداخلنا متّقدة الرجاء

 ويصبح ،"أخ" كلمة نلتقي تجعلنا التي الكلمة تكون كي والعقول، القلوب جدد السالح، من واليدين اللسان جّرد رب يا! حرب حقد، انقسام،

 .آمين! سالم باشيه، شالوم،: حياتنا نمط

 2014حزيران  8بابا فرنسيس ال
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