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 المنتدى الدولي للعمل الكاثوليكي

 

 
 التقديم

 
للبابا بندكتوس  المتواضع و الشجاع شهودنا اإلعتزالمع من حياة الكنيسة خية عشنا لحظات تاري 2013في االشهر االولى من عام 

تحويل كل شيء والوصول إلى  قادر على إرساليخيار : "حلم من أخر الدنيا مع الذي جاء، نتخاب البابا فرنسيسإالسادس عشر و 
 ."الجميع

 
 .ا المشروع االرساليفي خدمة هذ مجددا ن نعيش بكثافة هذه المرحلة من تاريخ الكنيسة و نضع أنفسناأكعمل كاثوليكي نحب 

بسخاء  ،فرح االنجيلاالرشاد الرسولي  خالل من و ،بابا فرنسيسو كلمات ال إيماءاتدة، شهاال مستلهمينانطالقا من هويتنا، 
 .لندعه يدنو منا ولنخدم اخوتناباع يسوع، التنسعى و حماس 

 
، و )9:4يو  1" (هو الذي أحبنا أوال"في حياة الكنيسة كلها، يجب أن نظهر دائما أن المبادرة تأتي من هللا، أنه 

يسمح لنا هذا االقتناع بالمحافظة على الفرح إزاء رسالة متطلبة هي ). 7.3كو  1" (هللا وحده هو الذي ينمي"ان 
012F فرح االنجيل. تطلب منا الكل، لكن في الوقت عينه تمنحنا الكل. تحد يمتلك حياتنا بأكملها

1
1F
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على واقع  من خالل تطبيقها تنفيذ االعمال ، وبه كجماعةمن التأمل  ،فرح االنجيلتجاهل قراء  نااليمكنكنيسة في عمل، ك
حياته  من أفرادها يعيش كل فرد و في الميادين التي ،مع الكنيسة المحلية كةاشربالخاص حيث العمل الكاثوليكي حاضر، 

  .نص برنامجي للكنيسة جمعاء وخصوصا للعمل الكاثوليكي إنها. اليومية
 

ساعدن مجموعات العمل الكاثوليكي على مواجهة على التأمل وتجديد الطريقة التي ت على بعض النقاط التي قد تساعد ءنلقي الضو
إذا شرعنا بذلك معاً وبرؤية مشتركة يمكننا مشاركة . تحديات عصرنا بشكل حازم على المستويات الوطنية واألسقفية واألبرشية

 .حلي برؤية عالمية كاثوليكيةماردنا، وتحديات ومشاكل واقعنا المو
 

 نقطة االنطالق
 

الى البابا أشار . العالم من مختلف أنحاءلعمل الكاثوليكي لمع ممثلين فرنسيس التقى العمل الكاثوليكي االيطالي  باباال 2014آيار  3في 
لمجمع المسكوني الفاتيكاني بوصلة االمان في اب برسالة الكنيسة، مسترشدة كليا ، والمرتبطةالمحددة للعمل الكاثوليكيمعايير بعض ال
  :فرح االنجيلالثاني و 

 
 المنفتح ياالرسالخيار الون لتجديد يم علمانيو العمل الكاثوليكي مدعإلطار االجتماعي والكنسي الحالي، إنكفي ا

هذا الخيار . على اآلفاق التي يرشد الروح الكنيسة إليها كتعبير عن الشبابية الجديدة للرسولية العلمانية
 .االرساليالنموذج : لعمل الكاثوليكيهو نموذج ا. ، كل شيءاً إرسالي يجب أن يكونكل شيء  :االرسالي

 
هذا االسلوب للتبشير، و الذي تحركه عاطفة قوية من أجل حياة الناس، هو مناسب بصورة خاصة للعمل 

شعبية جمعيتكم . الكاثوليكي الذي يشكله العلماني االبرشي الذي له مسؤولية مشتركة بشكل وثيق مع الكهنة
ى الجمع بين  االلتزامات داخل الكنيسة مع ما يساهم في تحوالت المجتمع تساعدكم بشكل كبير، ألنها قادرة عل

 .   فكرت بان أقدم لكم ثالث أفعال تستطيع أن تشكل لجميعكم مسيرا لخطواتكم. بتوجيهها نحو الخير
 

وعيش فرح االنتماء المسيحي، تستطيعون أن  ،الحدود الذهاب الىالبقاء في يسوع،  :بهذه المواقف الثالث
 .دعوتكم يشواتع
 

 
 )1ـ ملحق  2014آيار  3النص الكامل لحديث البابا فرنسيس الى العمل الكاثوليكي في (

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . ية لوسائل االعالم، جل الديب ـ لبنانالعربية الصادرة عن اللجنة االسقفجميع االقتباسات لالرشاد الرسولي فرح االنجيل ماخوذة من الترجمة   1
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 منطلق هو جماعة من التالميذ المرسلينال" كاثوليكيالعمل ال" .1
 

برسالة  ، حاضرة السيناريوهات و التحديات الدائمة التجدد الخاصة"أذهبوا"اليوم، في أمر يسوع هذا 
على كل مسيحي . الجديد االرسالي" الخروج"الكنيسة للتبشير باالنجيل، و نحن جميعا مدعوون الى هذا 

: هذه الدعوةـ وكل جماعة ـ أن يميز الطريق الذي يطلبه الرب، لكنا جميعا مدعوون الى أن نلبي 
. حتاجة الى نور االنجيللبلوغ الى جميع المناطق المالتحلي بالشجاعة لالخروج من رفاهنا الخاص و 

 20 فرح االنجيل
 
 

فاذهبوا وتلمذوا جميع األمم، وعمدوهم "االساس هي كلمة يسوع  .إرساليهو عمل كاثوليكي ) مثل الكنيسة(العمل الكاثوليكي المنطلق 
 ).19ـ 20، 28متى " (باسم اآلب واالبن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به

.  و باتباع خطاه نخرج للقاء جميع الواقع ،وليكي المنطلق هو عمل كاثوليكي يخرج من ذاته، الن المركز هو دائما يسوعالعمل الكاث
 :هو جماعة من التالميذ المرسلين و مثل يسوع مستعدين الى

 
 مثلما يفعل يسوع معنا إتخاذ المبادرة المبادرة أخذ

 يخرج ليلتقي
 ال يخاف

 تبعدينيبحث عن المهمشين و المس
 الرحمة يقدم

 
 إشاراتبأعمال و  االلتزام

 متغلبين على المسافات
 االستماع

 ممارسة التمييز
نحو ما هو ، جوديةالوالذهاب إلى الضواحي الجغرافية و

 مختلف و مهمش
  

 في كل مساراتهم المرافقة
 احترام الحدودوبالصبر، 

 . أن نضع ذاتنا جانباً، ونعمل معاً 
 " التحرك اإلعتباطي"ناسب، و الذي يختلف عن البحث عن الوقت الم

 
 بدون انفعاالت كئيبة و ال مذعورة حمل الثمار

 لتجسد الكلمة البحث عن الطريق االفضل
 ب الشخصية والجماعية معاوضع المواه

 
 االحتفال بنتائج التبشير اإلحتفال

 المشاركة و التعبير عن جمال الليتورجية
 

 .مهمةال نما هيلعمل الكاثوليكي، إست أحد مهمات الي الرسالة
 .الرسالة تفشل في جوهرها النها تفقد سبب وجودها إن لم تعيش الكنيسة

 .االحواللجميع، في كل مكان، و في كل افي سبيل بلوغ التبشير، حديث إلتزام العمل الكاثوليكي بمن الحيوي تجديد و ت
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 :الثالثة لهذا االلتزام األهدافمعا  نستعرض

  
 

 ى من؟إل
إلى جميع 

، بشكل لنتشارك المقترحاتنحن جزء من الشعب، نحن مع الناس  شعبية العمل الكاثوليكي
 المهمشين و المستبعدينو ، الفقراءخاص مع 

أي  أشخاص من مختلف الظروف بدون. ـ شباب ـ بالغيين فتياننحن 
 .التمييز االجتماعي نوع من

 
 أين؟
 في كل مكان 

 

ليكي حضور العمل الكاثو
 في األقليم و البيئات

 
 

 لعمل الكاثوليكيا جاذبية
 

 الضواحي الجغرافية والوجودية
 في هذا المكان و في هذه المدينة،

 .في الرعية، في االبراشية، في البلد
 

 العمل،أجواء الدراسة وفي الحي، في العائلة، في 
في المناطق الخاصة في حياة كل عضو من  ،األرياففي المدينة، في 

التي تتخذ  المحافل الجديدة، في االماكن عضاء العمل الكاثوليكي، فيأ
 .فيها القرارات وتتطور الثقافة

 
 متى؟
في كل المناسبات 

 

 مسؤولية مشتركة
 لعمل الكاثوليكيل 
 الكنسي واالجتماعي  
 

بالصدفة أو بشكل في اللقاء الشخصي ـ من شخص ألخر ـ  !دائما
 للجماعة  لياالرسامن العمل  محضر مسبقاً 

 .من و مع التقوى الشعبية
 في االلتزام االجتماعي و السياسي

 في الجهود المبذولة لبناء الخير العام
 .في جميع البيئات مع كل االشخاص ذوي االرادة الصالحة

   .المناسبات االجتماعية والوديةفي المشاركة  من خالل
 

 . إرساليالحياة بشكل اة رسولية يقود حيمرسل،  أساساعلماني العمل الكاثوليكي هو 
 

إنها . الرسالة وسط الشعب ليست جزءا من حياتي و ال زينة يمكنني أن أخلعها، و ال زيادة و ال فترة من الوجود
إني رسالة على هذه االرض، ولهذا وجدت في . شيء ال يمكنني اقتالعه من كياني إذا كنت ال أريد أن أدمر ذاتي

. وكأن هذه الرسالة قد وسمتني بنار كي أنير و أبارك و أنعش و أفرج و أشفي و أحرر يجب أن أقر. هذا العالم
   273 فرح االنجيل

  

، عاملة و إرساليةالعضوية في العمل الكاثوليكي، مع كل االمكانيات و الحدود، هي المساحة الطبيعية حيث العيش كجماعة الحياة 
 .تتقاسم الرجاء و الهموم محولة للواقع الذي أدرجت فيه، حيث تتحمل و 

إن الجماعة المبشرة باالنجيل، بأفعالها و حركاتها، تدخل في حياة االخرين اليومية، إنها تقلص االبعاد، و تتدنى 
وهكذا، . حتى اإلذالل إذا التزم االمر، وتضطلع بالحياة اإلنسانية، المسة جسد المسيح المتألم في الشعب

 24 فرح االنجيل .م، وهذه تسمع صوته"رائحة النعاج" فالمبشرون باالنجيل تفوح منهم
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 رسالي، والتي ال يمكنها أن تدع األمور على ما هي عليهاإلالتحول شخصي، التحول راعوي، والتحول .2
 

رسالي، ال يمكنه أن يدع راعوي و إ آمل بأن الجماعات كلها تبذل الوسائل الضرورية للتقدم على طريق تحول
فرح ". حالة رسالة دائمة"لننتظمن في كل أقصاع االرض في ". مجرد إدارة"لسنا بحاجة الى . على ماهياالمور 
 25 االنجيل

 
أدعو ". هكذا عمل على الدوام: "التخلي عن المعيار الراعوي المريح القائل  لراعوية، بالمعنى االرسالي، تتطلبا

ة التفكير في االهداف و البنى و النمط و أساليب التبشير كل واحد الى أن يكون جريئا و خالقا بصدد واجب إعاد
إن توضيح االهداف، بدون بحث جماعي مناسب عن الوسائل للبلوغ إليها، . باالنجيل، في الجماعات الخاصة

أحرض كل واحد على أن يطبق بسخاء و شجاعة توجيهات هذه . محكوم عليه بأن يفضي الى تخيل محض
ف، المهم عدم السير في عزلة، لكن االتكال دائما على االخوة و باالخص قيادة الوثيقة، بدون حظر او خو

 33 فرح االنجيل. االساقفة، في تمييز راعوي حكيم وواقعي
 

ال نتردد في ترك الراحة واألمان، يجب علينا ومع إمتنانا للماضي، يجب أن  .أن نكون مرسلين حقيقيين، يعني أن نعيش تحول حقيقي
عندها يمكننا  .العميق، علينا أن نعطي األهمية لما يحتاج الى تغيير ، وبعد التأمل"دائماً كنا نقوم بها بهذا الشكل "معيار  أن نضع جانباً 

 .   أكثر وفاء لرسالتنا إلتزامنا بأن نكون بدي لالنجيل مركزين على، أقتراح الجديد االالقتراح التعمق مالتقد
 

ا نكونبمع الوعي أستطعنا عمله، إنما علينا أن نتحمس بشكل خالق ألعطاء حيوية جديدة لخدمتنا، ما " دارةإ"ال يمكننا أن نرضى بـ 
الجديدة التي علينا فعلها من خالل البصيرة بالخطوات ن في بناء الملكوت، ولين مسؤوليتنا المشتركة كعلمانيي، متشعبجزء من 

 .  نطالقا من االنجيلإ
 

من قيود الراحة و اليقين  الذي علينا أن نسلكه، وأن يحررنال الروح القدس الذي يلهمنا الطريق علينا أن ننفتح بدون خوف على عم
 . الزائف

 
 فرح االنجيل. مبشرين باالنجيل مع روح تعني مبشرين باالنجيل منفتحين بدون خوف على عمل الروح القدس

259 
 

ظائف تؤمن كفرض ثقيل يضطر المرء الى التبشير باالنجيل المصنوع بروح يختلف كليا عن مجموع مهام وو 
إن تبشيرا باالنجيل مصنوع بروح هو تبشير ... تحمله، أو كشيء يعاني ألنه يناقض الميول و الرغبات الخاصة

 261 فرح االنجيل. باالنجيل مع الروح القدس، ألنه نفس الكنيسة المبشرة باالنجيل
 

 :علينا أن نسأل أنفسنا
 

قيها العمل الكاثوليكي في رعايانا، ابرشياتنا أو بلداننا عندما نحاول أن نكون في حالة إرسالية ما هي الصعوبات التي يال •
 دائمة؟  

 ملتزمة؟الناضجة والع تطوير الدعوات العلمانية، مع يسوع وتشج اً تي تقترح لقاء شخصيال نقدم مسارات تدريبية هل •
 

 . ا و اعمالنا اليومية، من وجهة نظر إرساليةروحانيتنا و صالتنا، تدريبنا، رسوليتن علينا ان نختبر
 

 :لذلك
 

 . تحفير مجموعاتنا نحو اإلرسالية المنطلقة √
 .فرح االنجيل لينا خدمته بأخوة، من خالل إعالنتحويل كل ما يشلنا، يسجننا، يبعدنا عن الواقع الذي ع √
 .التأمل بوحدة الجمعية كعالمة على مصداقية دعوتنا √
ن أن يكون نابعاً من التحامل أو من معيار الروابط الفردية، حتى على صعيد العمل نضع جانباً، كل ما يمك √

 .و التي علينا خدمتها عاملين بروح ابرشي قوي امنا بالشراكة،إلتزنعيش .الكاثوليكي
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 الكنيسة الخاصة 2.1

مساهمتنا في  من خاللفي الكنيسة المحلية  ع الرعاةم ، علينا تولي مسؤوليتنا المشتركة"االبراشية"نظرا لطبيعة العمل الكاثوليكي 
الحلم اإلرسالي "المشاركة بنشاط في المنظمات الموجودة في االبراشية، معززين الحوار الرعوي مع ومن خالل ، االرساليةالشركة 

 )31فرح االنجيل . بتصرف" (الى الجميع بالوصول
 

في  يلها، وهي دائماً جاهزة للمشاركةالتي ستعطي أهمية لتشكشية علمانية ناضجة، وعلى العمل الكثوليكي أن يقدم الى الكنيسة االبرا
 .   خدمة المشاريع الرعوية، دون أن يؤدي ذلك الى تقليل االلتزام الخاص للدعوة العلمانية في التبشير في جميع مجاالت الحياة

 

 ية عفى عليها الزمنالرعية ليست بن  2.2

و نظرا لدعوتها، هذه واحدة من . بأندراجه في الرعية، بالشركة مع الكنيسة الخاصة و الكنيسة الجامعةتميز الكاثوليكي يالعمل 
 . االرساليةمالحظاتها الجوهرية و التي تجعلها بمسؤولية مشتركة في الرعية، و في الجماعة 

 
ن تتلبس أشكاال مختلفة للغاية، الرعية ليست بنية عفى عليها الزمن؛ و ألنها بالطبع تتسم بمرونة كبيرة، يمكنها أ

ولئن لم تكن، بالتأكيد، المؤسسة الوحيدة المبشرة . تتطلب من الراعي و من الجماعة طواعية و إبداعا إرساليا
الكنيسة ذاتها التي تعيش "باالنجيل، لكنها إذا استطاعت أن تصلح ذاتها و تتكيف على الدوام، تستمر في أن تكون 

 ". ناتهاوسط منازل أبنائها و ب
يفترض ذلك حقا أنها على تواصل مع األسر و مع حياة الشعب، و ال تصبح بنية متفرعة الجوانب منفصلة عن 

الرعية هي حضور كنسي في المنطقة، مكان إصغاء للكلمة، لنمو . الناس، أو جماعة مختارين يتبادلون االنظار
 28 فرح االنجيل. دة و االحتفالللعباالحياة المسيحية، للحوار، للبشارة، للمحبة السخية، 

 
في الرعية العمل الكاثوليكي عليه أن يتطور بمرونة كبيرة، ليتمكن من التأقلم مع الظروف المختلفة، مع قدرة كبيرة على التعلم 

 . واإلبداع إرسالي
 

 



6 
 المنتدى الدولي للعمل الكاثوليكي

 

 
 

 :العمل الكاثوليكي عليه ان يتميز بـ
 

االم ذات "ي مسيرتهم و تنويرهم بالكلمة و تعاليم الكنيسة، مثل قدرته على البقاء أكثر قربا من الناس، مرافقتهم ف √
 .)49ـ46را فرح االنجيل " (القلب المفتوح

 . أن يكون مجاالً لشركة حقيقية، للمشاركة والتنشئة، بتوجيه إرسالي √
 

بالجميع، بسخاء و شجاعة،  مجموعات العمل الكاثوليكي في الرعايا يجب أن يكونوا جريئين، خالقين، منفتحين، يسعون الى الترحيب
 .  جاهزين للسير معا، تحت توجيه االسقف و الكاهن بتمييز رعوي حكيم وواقعي

 
 

 مجموعاتنا ـ التنشئة 2.3

مجموعاتنا الرعوية ـ وأولئك المنظمون في كل بلد، سواء على المستوى االبراشي او أي مجموعات خاصة ـ سواء مشكلين من 
 . خ او من عمال، عائالت، طلبة او غيرهم يجب أن يكونوا جماعة تالميذ إرساليينأطفال، شباب، بالغين و شيو

 
 متالئم مع أي واقع، واضعين في المركز كلمة هللا ويهدفون لتنشيط كلية، ذات توجه إرسالي دائما، التنشئة التي نقدمها يجب أن تكون

 . اللقاء مع يسوع، بصداقة سعيدة، وبحب أخوي فّعال
 

 .الدعوات العلمانية في الجماعة المسيحية، متجنبين مخاطر االكليروسية عمل الكاثوليكي تدعيممن واجب ال

 
و إن لوحظت مشاركة كبرى لكثيرين في الدوائر العلمانية، إال أن االلتزام ال ينعكس نفاذا للقيم المسيحية في عالم 

عيل م داخلية للكنيسة، دون أي التزام حقيقي لتفمل على مهاغالبا ما يقتصر العو . االجتماع و السياسة و االقتصاد
تنشئة العلمانيين و التبشير باالنجيل الفئات المهنية و الفكرية يشكالن تحديا راعويا . االنجيل، بغية تحويل المجتمع

 102 فرح االنجيل. جسيما
 
 

لخدمة  من اجل تعزيز االغتناء المتبادل اغة،مثل جميع الدعوات في الكنيسة، أيضا الدعوة العلمانية تحتاج ان تكون مقترحة و مص
را فرح . ("المثال هو الشكل المتعدد السطوح الذي يعكس التقاء العناصر الجزئية كلها، التي تحافظ على أصالتها" .الشراكة و التبشير

 )236االنجيل 
 

 ـ :منهج. الكنيسة رسالة في مسؤولية مشتركةوب ةناضجال علمانيةال دعواتال لتشجيع ،"القداسة مدرسة" يكون أن يجب الكاثوليكي العمل
 تمييزعالمات االزمنة على تساعدنا ثمينة أداة يستمر بكونه أعمل و - أحكم ـ أنظر

 
 

أماكن حيث "مؤاتية كي نحفز و نخلق من جديد العاملين الراعويين، الى خلق إني أقر بحاجة الى خلق فسحات 
حيث تتقاسم فيها القضايا سوع المسيح المصلوب و القائم من بين االموات، يعود فيها المرء الى ينابيع إيمانه بي

االكثر عمقا و االهتمامات اليومية، حيث يتعمق، و بمعايير إنجيلية، التمييز الخاص بوجود االنسان و اختباره، 
 77فرح االنجيل ". فيوجه الخير و الجمال خياراته الفردية و االجتماعية
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 cfr. AA(محددة بالمالحظات االربعة للمجمع الفاتيكاني الثاني  الجماعية،الخاصة و هو ما تقدمه دعوتناالكاثوليكي الترقي بالعمل 
20 e LG 31(  جميع البلدان، من أجل حضور ارسالي أقوى، كمكان و في جميع الرعايا، لخدمتنا في جميع الكنائس المحلية، بو

وحيث األغنياء والضعفاء يتشاركون، مكان حيث يمكننا جميعاً أن نغدو إنساناً بكل ن، االيما حيث يشعفضاء للصداقة و االخوة، 
 .لمحبة هللا اً وشهودمعنى الكلمة، 

نتمكن من أن نكون إنسانيين، كليا، عندما نكون اكثر أنسنة، عندما نسمح ل بأن يقودنا الى ما أبعد من ذواتنا، كي 
النه، إذا كان المرء قد تقبل هذا الحب الذي يعيد إليه . مل التبشير باالنجيلهنا يوجد ع. نبلغ كياننا االكثر حقيقة

 8فرح االنجيل الرغبة في إطالع االخرين عليه؟ معنى الحياة، فكيف يمكنه أن يلجم 
 

 

 االبعاد االجتماعية للتبشير .2
 

 ".حجاج نحو السماء و في هرب نحو االرض"نكون يذكرنا أن االيمان له عواقب اجتماعية و اننا ال يمكن ان  للبابا الرسولي االرشاد
 

إنطالقا من صميم االنجيل، نعترف باالرتباط الحميم بين البشر باالنجيل و الترقي االنساني الذي يجب 
 178فرح االنجيل . بالضرورة أن يعبر عنه و ينمي في كل عمل تبشيري باالنجيل

 
 . لرسالة العمل الكاثوليكيالبعد االجتماعي يقدم جوانب أساسية تشكل ميادين 

 

 الفقراء، المهمشين، االكثر هشاشة 3.1

على العمل الكاثوليكي أن يتخذ أولوية شمول الفقراء و تطويرهم الكامل، من خالل البقاء قريباً منهم، ، مشاركتهم مصاعبهم، وحفظ 
 .    كرامتهم

 
مناسبات حيث يمكننا أن نشارك إيماننا ونظهر تضامننا؟ هل  الفقرا، والمهمشين، واالكثر هشاشة جزء من جماعتنا؟ هل نخلق هل

هل التعاليم  نستنكر هذا الواقع؟نرافقهم، وهل نحن مستعدون للتعلم منهم؟ هل هم جزء من جماعتنا؟ هل نتحمل مسؤولية كوننا رسالً 
 يبشروننا؟      هل ندع الفقراء من صياغة برنامجنا وهل نتأملها؟ االجتماعية للكنيسة تشكل جزءاً هاماً 

 
 

هللا . ، سياسية او فلسفيةون ثقافية، اجتماعيةاختيارها الفقراء هي مقولة الهوتية قبل أن تك بالنسبة الى الكنيسة،
" لى ان يكون لهم حياة جميع المسيحيين، المدعوين ا لهذا التفضيل االلهي عواقب في". رحمته االولى"يمنحهم 

 ). (...)5: 2في " (عمن االفكار ما هو في المسيح يسو
 

التبشير الجديد باالنجيل هو دعوة الى أن نعترف بقوة وجود الفقراء . من الضروري أن ندعهم يبشرونا جميعا
إنا مدعوون الى أن نكتشف المسيح فيهم، أن نعيرهم . الخالصية، و الى أن نضعهم في صميم مسيرة الكنيسة

لهم أصدقاء، و أن نصغي اليهم، ونفهمهم و ان نتقبل الحكمة  صوتنا للدفاع عن قضاياهم، لكن أيضا بأن نكون
 198 فرح االنجيل. السرية التي يريد هللا أن يبلفها ايانا من خاللهم

 
يذكر هذا ). 40: 25را متى (يسوع، المبشر باالنجيل بامتياز و االنجيل بشخصه يتماهى باالخص مع االصاغر 

 209فرح االنجيل . االهتمام باالكثر عطبا على االرضبأننا نحن جميع المسيحيين مدعويين الى 
 

الحب الحقيقي هو دائما . أقوم الفقير في طيبته الخاصة، مع اسلوب كيانه و ثقافته و طريقته في عيش االيمان
تصوفي، تاملي يسمح لنا بان نخدم االخر ال عن اضطرار و ال عن غرور، لكن النه جميل، في ما هو أبعد من 

فرح . طالقا فقط من هذا القرب الحقيقي و الودي نستطيع ان نرافقهم، كما يليق، على طريق تحريرهمإن. مظاهره
 199االنجيل 
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بما ان هذا االرشاد موجه الى اعضاء الكنيسة الكاثوليكية، أريد أن أقول بألم إن أسوأ تمييز يتألم منه الفقراء هو 

إنهم بحاجة الى هللا، وال يمكننا ان : لون بانفتاح خاص على االيمانمعظم الفقراء يتح. أنعدام العناية الروحية
االختبار . نحرمهم صداقته، و بركته و كلمته و االحتفال باالسرار واقتراح طريق نمو و نضج في االيمان

  200فرح االنجيل . التفضيلي للفقراء يجب ان يعبر عنه، باالخص، بعناية دينية مميزة و اولوية
 

أود أن نسمع صوت هللا يسألنا . ني دائما وضع أولئك الذين هم عرضة الشكال تجارة البشر المختلفةلقد أحزن
اين أخوك العبد؟ أين ذاك الذي تعمل على قتله كل يوم في المصنع الصغير ). 9:4تك " (أين أخوك؟: "جميعا

ي يضطر الى العمل خفية، النه لم المستتر، في شبكة الدعارة، في االوالد الذين تستخدمهم للتسول، في ذاك الذ
لقد تملك هذا الجرم ! والقضية تعني الجميع. هناك العديد من التواطؤات. ينتظم وضعه؟ ال تتظاهرن بالالمباالة

فرح االنجيل . مرفه و صامت كثيرون يتصبب الدم من أيديهم، من جراء تواطوءالشاذ على مدننا، و  المافياوي
211   

 
الذين تريد الكنيسة االهتمام بهم بمعزة خاصة، هناك أيضا االجنة الذين هم أكثر حرمانا من بين أولئك الضعفاء 

الحماية بين الجميع و االكثر براء، ويريدون ان ينكروا عليهم اليوم الكرامة البشرية ليتمكنوا من العمل بهم 
 213فرح االنجيل . نهامايطيب لهم، بحرمانهم الحياة، وبتعزيز سن شرائع ال يستكيع أحد أن يمنع س

 

 الخير العام  3.2 

  :في البحث و بناء الخير العام ث على تحمل مسؤوليتناالى العلمانيين و واجبهم بالحالبابا فرنسيس يشير 
 

إنا . لقد تنامى وعي هوية العلماني ورسالته في الكنيسة... العلمانيون هم ببساطة االكثرية العظمى في شعب هللا 
لمانيا وافر العدد، مع انه غير كاف، يتمتع بحس جماعي متأصل جدا، و بأمانة عظمى اللتزام نملك مصنفا ع

لكن وعي مسؤولية العلماني هذه الذي ينشأ بالمعمودية و . المحبة، وتلقين التعليم المسيحي و االحتفال بااليمان
ينشأوا على تحمل المسؤوليات الخطيرة،  في بعض االحوال، النهم لم: التثبيت ال يعتلن بالطريقة عينها عند الجميع

، بسبب إكليروسية و في أحوال أخرى، النهم لم يجدوا فسحات في كنائسهم الخاصة ليتمكنوا من التعبير و العمل
و إن لوحظت مشاركة كبرى لكثيرين في الدوائر العلمانية، إال أن االلتزام ال . مفرطة تبقيهم على هامش القرارات

و غالبا ما يقتصر العمل على مهام داخلية . يم المسيحية في عالم االجتماع و السياسة و االقتصادينعكس نفاذا للق
تنشئة العلمانيين و التبشير باالنجيل الفئات . للكنيسة، دون أي التزام حقيقي لتفعيل االنجيل، بغية تحويل المجتمع

 021 فرح االنجيل. المهنية و الفكرية يشكالن تحديا راعويا جسيما
 

 
 :هذا االقتباس يدفعنا، علمانيي العمل الكاثوليكي، للتأمل حول

في بناء الخير العام في كل بلد والمبادرات التي مسؤولية مشتركة كيفية التعمق بالطريق الذي نحققه شيئا فشيئا في صياغة علمانية ب 
السياسية و االجتماعية ألعضائنا و كيف نرافق هؤالء من وأيضاً كيف يمكننا المساهمة بالتنشئة . تساعد المشتركين في تحويل أنفسهم

 في بالدنا؟      اإلداريةعلى مختلف المستويات " االكثر محبة"اخوتنا الذين أختاروا هذه الخدمة 
 

هللا أن يزداد عدد السياسيين القادرين على الدخول في حوار صحيح يتوجه بفعالية الى معالجة الجذور  أسال
السياسة المندد بها هي دعوة في غاية النبل، إنها أحد أشكال المحبة االثمن، ! ط مظهر مصائب عالمناالعميقة، ال فق

 205فرح االنجيل . النها تسعى للخير العام

 الحوار  3.3

  . على ثقافة الحوار، و على ضرورة االستعداد للتعامل مع اآلخرين واالستماع لهم بعناية يؤكدالمجمع الفاتيكاني الثاني 
 ؟االجتماعي، المسكوني وبين األديان كيف يمكننا أن نخلق فضاء للحوار 

 ابتداءا من جماعاتنا، حيث نحن حاضرون، كيف يمكننا تعزيز الثقافة التي تفضل ثقافة اإلنفتاح؟ 
 

حان الوقت لنعرف كيف نخطط للبحث عن مسارات واتفاقات، في ثقافة تفضل الحوار شكال للقاء، لكن دون 
    239فرح االنجيل . االهتمام بمجتمع عادل، قادر على الذاكرة، و بدون إقصاءاتإقصاء 
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امام الكنيسة باالخص حاليا ثالثة ميادين للحوار، من الواجب أن تكون . يتطلب التبشير باالنجيل أيضا سبيل حوار
الحوار مع الدول، و مع : العامحاضرة فيها، كي تكمل خدمة لصالح نمو الكائن البشري الكامل و توفير الخير 

المجتمع ـ الذي يتضمن الحوار مع الثقافات و العلوم ـ و مع المؤمنين االخرين غير المنتمين الى الكنيسة 
  238فرح النجيل . الكاثوليكية

 
 

 السالم  .3

 ،االجتماعي، الحرب، االرهاب العنف ،ذات طبيعة مختلفةو ملتزم، هناك توترات  موجودفي كل المجتمعات حيث العمل الكاثوليكي 
شكل من الكراهية بين  أي، التجارة باالشخاص او االتجار في المخدراتعن جديدة من الجرائم المنظمة التي تنتج الشكال واال

 .  االشقاء
في سبيل العمل من خالل جمع الناس معاً ومساعدتهم في االلتقاء،  معاً لتنظيم مبادرات من أجل السالمجهودنا  نوحدمن الملح أن 

   .في قلوب الناس الحاجة إلى السالم والتعايش األخوي لتثبيت ، وبشكل أساسيلتجاوز الحدود، على التئام الجروح
 

، و هي منفتحة على التعاون مع جميع السلطات الوطنية و الدولية )15:6أف " (بإنجيل السالم"تكرز الكنيسة 
إن التبشير الجديد باالنجيل، باعالنه يسوع المسيح الذي هو السالم . لالهتمام بهذا الخير الشامل و العظيم جدا

بشأن حياة  حالل السالم و شاهدا قابال للتصديقإ، يلتزم كل معمد بأن يكون أداة )14:2را أف (بالذات 
   239فرح االنجيل . المصالحة
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 العمل الكاثوليكي و التحديات المقترحة .3
 

  ".انثقاف االنجيل "تمكن من لن" تنثقف"، ة، متجسدة في وقائع مختلفة، مدعوة ألتخاذ التبشيرالعمل الكاثوليكي كجماعة حي
ما هي : وبذلك يمكننا مفكرين، فرح االنجيلعلينا مواجهتها، كما قدمها البابا فرنسيس في نسلط الضوء على التحديات التي 

 ؟الرجاءدون أن تفقد  قعيين، ومع البقاء واموسة التي نتخذها للتغلب عليها، اإلجراءات المل
 

االيمان األصيل ـ وهو ال يمكن أبدا أن يكون مرفها و انفراديا ـ يستلزم دائما رغبة عميقة في تبديل العالم وتناقل 
  183فرح االنجيل . القيم، و في أن نخلف شيئا أفضل بعد مرورنا على االرض

 
 
 
 
 

 تحديات العالم الحاضر

تضع حدا واضحا يؤمن قيمة الحياة االنسانية، كذلك اليوم علينا أن نقول " ال تقتل " ان الوصية كما  ئيال القتصاد إقصا
 53فرح االنجيل . إن مثل هذا االقتصاد يقتل". ال القتصاد إقصاء و تفاوت اجتماعي" 

ازنها الخاصة، و فوق هذا االزمة العالمية التي تحاصر المال و االقتصاد تكشف عن اختالالت تو الجديدة لمال ا لصنميةال 
: إنها تقلص الكائن البشري الى واحد فقط من احتياجاته. كله، عن غياب خطير لتوجه أنتروبولوجي

في مثل هذا النظام الذي يسعى الزدراد كل شيء بغية تضخيم  55 فرح االنجيل. االستهالك
ه، المحولة الى السوق المؤلٌ االرباح، كل ما هو هش، كالبيئة، يلبث بدون دفاع بالنسبة الى مصالح 

  56فرح االنجيل . قاعدة مطلقة
 

يكون  أن  منكم بدالاحللمال الال 
  ادماخ

ما نستحوذ عليه ليس ملكا . عدم إشراك الفقراء في خيراتنا الشخصية هو سرقتهم و انتزاع حياتهم
  57فرح االنجيل . لنا، بل إنه ملك لهم

ق، تحول موقف صارما من قبل المسؤولين السياسيين، يتطلب إصالح مالي، ال يتجاهل االخال
فأحرضهم على مواجه هذا التحدي بحزم و بصيرة، دون ان تخفى عليهم، بالطبع، نوعية كل 

 58فرح االنجيل ! المال يجب أن يخدم ال أن يحكم. ظرف
 

ال للتفاوت االجتماعي الذي يولد 
 العنف 

 

لكن، طالما ال يلغي االقصاء االجتماعي . كل النواحي بأكبر ما يمكن من أمان في ايامنا، يطالب من
. و التفاوت االجتماعي، في المجتمع و بين الشعوب المختلفة، فمن غير الممكن استئصال العنف

   59فرح االنجيل 
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 تحديات ثقافية
إنها تعتلن أحيانا في . المختلفة الممكن أن تظهرنبشر باالنجيل أيضا عندما نسعى لمواجهة التحديات  الحرية الدينية

تهجمات حقيقية ضد الحرية الدينية، أو في أوضاع جديدة من اضطهاد المسيحيين، بلغ في بعض 
  61فرح االنجيل . البلدان، مستويات مقلقة من الحقد و العنف

ية، مع اجتياح ميول تخص ثقافات في العديد من البلدان تسبب العولمة بإفساد متسارع للجذور الثقاف العولمة
 62فرح االنجيل . اخرى، متطورة اقتصاديا لكن هزيلة أخالقيا

 
اليوم يواجه االيمان الكاثوليكي لدى عدة شعوب تحدي تكاثر حركات دينية جديدة، بعضها ينزع الى  حركات دينية جديدة

  63 فرح االنجيل. االصولية و غيرها يبدو انه يعرض روحانية بدون هللا
 

في وضع االسرة، . تمر االسرة بأزمة ثقافية عميقة، مثلها مثل كل الجماعات و الربط االجتماعية االسرة
تصبح هشاشة الربط في غاية الخطورة الن االمر يتعلق بخلية المجتمع االساسية، بالمكان حيث 

الهل االيمان الى يتعلم المرء العيش معا في االختالف، و االنتماء الى آخرين، و حيث ينقل ا
 66فرح االنجيل . أوالدهم

 
انفرادية ما بعد ـ الحداثة المعولمة تعزز اسلوب حياة يضعف تطور الربط بين االشخاص  انفرادية 

 67فرح االنجيل . ورسوخها، ويشده الربط العيلية
 

في البلدان ذات التقليد . اسةالحاجة الى تبشير الثقافات باالنجيل النثقاف االنجيل فيها حاجة م انثقاف االنجيل
الكاثوليكي، يقوم االمر بمرافقة الثروة الموجودة قبال و االعتناء بها و مساندتها، و في البلدان ذات 

التقاليد الدينية االخرى أو المتاصلة فيها العلمنة بعمق، يقوم العمل على توفير مسارات جديدة لتبشير 
   69فرح االنجيل . اريع بعيدة المدىالثقافة باالنجيل، و لئن يفترض ذلك مش

 
 المدينة

 

ساطة من خالل أنماط حياة مختلفة، وعادات مرتبطة بمعنى للوقت في المدينة، يجد المظهر الديني و
  72نجيل فرح اال. و المنطقة و العالقات يختلف عن نمط الشعوب القروية

اسعة من البشر، حيث لم يعد المسيحي مازالت تتولد ثقافات جديدة في هذه المساحات الجغرافية الش
بل أخذ يتقبل منها لغات أخرى و رموزا و رسائل و امثلة تعطي . كالعادة باعثا و خالق إحساسات

ها إن ثقافة غير مألوفة تختلج و ترتمي في . توجيهات جديدة للحياة، غالبا ما تعاكس إنجيل يسوع
  73فرح االنجيل . المدينة

بشير باالنجيل ينير الطرق الجديدة إلجراء عالقة مع هللا و االخرين و لقد أصبح من الضروري ت
ال بد أن تبلغ الى حيث تتالف الروايات و المثل الجديدة، وان نصل . البيئة و يستحث القيم االساسية

يجب اال . مع كالم يسوع الى العناصر المركزية االكثر عمقا التي تشكل نفس المدينة و روحها
 74فرح االنجيل  .ا أن المدينة وسط متعدد الثقافاتيغرب عن بالن
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 تحديات العاملين الراعويين 
صبح جذابة و أود ان أطلب باالخص من مسيحيي كل الجماعات في العالم شهادة شراكة أخوية ت وحدة

يع من أن ينظروا بإعجاب كيف تهتمون بعضكم ببعض، وكيف تتبادلون و ليتمكن الجم. منيرة
إذا أحببتم : بهذه يعرف الجميع انكم تالميذي: "ابعضبعضكم يع بعضكم لبعض، وكيف يرافق التشج

لكي يؤمن ... فليكونوا واحدا : "وهذا ما طلبه يسوع في صالة حارة). 35:13يو " (بعضكم بعضا
إنا جميعا على مركب واحد، متوجهين ! حذار من تجربة الحسد). 21:17يو" (العالم بأنك أرسلتني

 99فرح االنجيل . لنطلين نعمة الفرح لثمار االخرين، التي هي ثمار الجميع! المرفأ نفسهنحو 

 نعم لتحدي روحانية إرسالية

 

يمكن ان نصادف اليوم عند الكثيرين من العملة الراعويين، بما فيهم المكرسيين، اهتماما مبالغا 
يش مهماتهم و كأنها مجرد ملحق لتامين فسحات خاصة من االستقاللية و االسترخاء تقودهم الى ع

  78فرح االنجيل . للحياة، ال تشكل جزءا ال يتجزا من هويتهم

 ال للمباالة االنانية

 

عندما تتعاظم حاجتنا الى دينامية إرسالية تحمل الملح و النور للعالم، يخشى العديد من العلمانيين من 
من كل التزام يمكن أن يحرمهم وقتهم  ، فيحاولون الهربان يدعوهم أحد الى تحقيق مهمة رسولية

   81فرح االنجيل . الحر
المعضلة ال تنجم دائما عن افراط في النشاط، بل باالخص عن نشاطات فاشلة، ال مبررات مناسبة 

    82فرح االنجيل . لها، تفتقد الى روحانية تطبع العمل وتجعله مرغوبا فيه
انية التعيسة في حياة الكنيسة اليومية، فيبدو ظاهريا ام اال و هي العلم"هنا يتشكل التهديد االعظم، 

و تتطور ". كل شيئ يسير على احسن ما يرام، فيما، بالحقيقة، يضعف االيمان و يتدنى الى الخساسة
و إذا خيبهم الواقع و . نفسانية الرمس التي تحول المسيحيين، شيئا فشيئا، الى مومياءات متحف

يشون التجربة الدائمة بان يتعلقوا بحزن مائل الى الحالوة، ال رجاء فيه، يعالمنيسة و انفسهم، فإنهم 
و فيما هم مدعوون الى التنوير و منح الحياة، ينقادون، في ". كأثمن إكسير الشيطان"يجتاح قلبهم 

ألجل ذلك كله . النهاية، فتستهويهم اشياء تولد فقط ظلمة و قنوطا داخليا، يضعفان الدينامية الرسولية
 83فرح االنجيل ! ال ندعن أنفسنا نسلب فرح التبشير باالنجيل. مح لنفسي بأن أششدداس

آالم العالم ـ و ). 22:16را يو (فرح االنجيل هو الفرح الذي ال يمكن أن ينزعه أي شيئ او شخص  ال للتشاؤم العقيم
فرح . حديات للنمولتاخذها مثل ت. آالم الكنيسة ـ يجب ان ال تشكال حجا لتقليص التزامنا وورعنا

 84االنجيل 

الدنيوية الروحية التي تختبئ وراء مظاهر تدين او حتى حب الكنيسة، تقوم على البحث عن المجد  ال للدنيوية الروحية
 93فرح االنجيل . البشري و الرفاهية الشخصية، بدال من مجد الرب

الخوة، ويقضي من يبادره ن سقط في هذه الدنيوي يتطلع من عل و من بعيد، أنه يرفض نبؤة ام
  97فرح االنجيل . بطلب، ويركز باستمرار على أخطاء االخرين و يستحوذ عليه المظهر
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 تحديات اخرى
في الهيكليات . راعوية الشباب، وفقا لما تعودنا على تنميتها، قاست من صدمة التبدالت االجتماعية راعوية الشباب 

 105فرح االنجيل . جوابا عن قلقهم و حاجاتهم و أسئلتهم و جراحهمالعادية، غالبا ما ال يجد الشباب 
 

 الدعوات

 

غالبا ما ينجم ذلك . في العديد من االماكن أصبحت الدعوات الى الكهنوت و الحياة المكرسة نادرة
حيث هناك حياة، حماس  .عن فقدان حرارة رسولية معدية، فال تثير لهذا السبب جاذبية و ال حماس

 107فرح االنجيل  .حمل المسيح لالخرين، تنشأ الدعوات االصيلةرغبة في 
 

 العلمانيون
 

 .الخدمة المرسومون: و هناك، لخدمتهم، أقلية. هللا شعب في العظمى االكثرية ببساطة هم العلمانيون
 رغي انه مع العدد، وافر علمانيا مصنفا نملك إنا. الكنيسة في ورسالته العلماني هوية وعي تنامى لقد

 و المسيحي التعليم وتلقين المحبة، اللتزام عظمى بأمانة و جدا، متأصل جماعي بحس يتمتع كاف،
 بالطريقة يعتلن ال التثبيت و بالمعمودية ينشأ الذي هذه العلماني مسؤولية وعي لكن. بااليمان االحتفال

 102فرح االنجيل . الجميع عند عينها
 النساء

 

ي ال يمكن االستغناء عنها التي تقدمها المراة للمجتمع بإحساسها و تعترف الكنيسة بالمساهمة الت
لكن من الواجب ... حدسها و بعض القدرات الخاصة التي تملكها النساء عادة أكثر من الرجال 

 103فرح االنجيل . أيضا توسيع الفسحات من أجل حضور نسائي أكثر فعالية في الكنيسة
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 بأختصار
 

 "نطلقم"عمل كاثوليكي 
 

نحن نحتاج، ". عمل كاثوليكي منطلق"البابا دعانا ألن نكون كنيسة منطلقة، و لكي نكون أوفياء لهويتنا علينا أن نكون جزء من 
را فرح . (عمل كاثوليكي يأخذ المبادرة، ينخرط ويدعن، والذي يأتي بثمر و بهجة. "عمل كاثوليكي منطلق"وشعب هللا يحتاج 

 ).24االنجيل 
 

 ". عمل كاثوليكي منطلق"ة و شعب هللا يحتاج الى نحن بحاج
 

 .  اتجميع المناسب فيإلى الجميع، في كل مكان و مستعد للبلوغ عمل كاثوليكي منطلق •
 .   المعمودية من خالل نشر هذه الدعوة يعطي لإلرسالية شكلها ويحقق دعوة عمل كاثوليكي منطلق •
را فرح االنجيل " (فسحات مؤاتية للتحفيز و الخلق من جديد"و يخلق  يقةيشجع الحياة الداخلية العم عمل كاثوليكي منطلق •

، يقدم فرص للنمو في اللقاء الشخصي و الجماعي مع يسوع، باالستماع لكلمته، االحتفال باالسرار و هكذا متمثلين و )77
 .     هو القداسة" عمل مميز"لدينا . متطابقين معه

لي، ال يخاف التحويل ويثبت لنفسه أنه في التحول يكمن المبدأ الحيوي لنموه في يصلي و ألنه يص عمل كاثوليكي منطلق •
 .  الحياة المسيحية

 .  قد التقى بكنزه و يريد مشاركة االخرين، وكونه جماعة تالميذ مرسلين، يبشر بحماس و بدون تعب عمل كاثوليكي منطلق •
تألق على تذي يكشف اليوم عن الشفقة والرحمة التي يجب أن الهو العمل الكاثوليكي لبابا فرنسيس  عمل كاثوليكي منطلق •

 .العضويةكل حياتنا لل مقدمين، اوجه الكنيسة وفي كل تصرفاته
هو العمل الكاثوليكي ليسوع المسيح المبشر، المتجول و الحاج، المرسل من االب و صديق جميع  عمل كاثوليكي منطلق •

 .  الناس
 

مرافقة األب  ليساعدونا علىو على إعالن حداثة اإلنجيل بجرأة  الشجاعةمريم، والدة التبشيرحنا لتمنو، قوةال الروح القدسليعطنا 
 !و البلوغ الى الجميع) 27را فرح االنجيل " (رسالي قادر على تحويل كل شيءإخيار " األقدس في حلمه

 
 2014ـ  س عشر للعمل الكاثوليكي االيطالياميليو انزوراغا للمجمع الوطني الخام
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 نمضي قدما معال .4
 
 

مرتبط منذ اصوله بالبعد المؤسسي للكنيسة، . يكتشف ذاته باستمرار ير مع الكنيسة، و في هذا المسير،العمل الكاثوليكي يس
 . كمتعاون في الرسولية الهرمية، تدريجيا تتوسع خدمته في الكنيسة و العالم

 
 .  مكن القول إن العمل الكاثوليكي ليس له كل المواهب، لكن له موهبة الكلم. أتخذنا كدعوة خاصة العيش للكنيسة و لكامل رسالتها

 
را " (يتوق الخير دائما الى ان ينتشر"، الن "الهبة المستلمة" و لهذا السبب، في هذه المرحلة االرسالية الجديدة، نرغب أن نقدم 

حلية، ولجميع الرعايا، في جميع البلدان، للتعاون على معززين دعوتنا الخاصة و خدمتنا في جميع الكنائس الم ،)9فرح االنجيل 
 . في رسالة التبشير مسؤولية مشتركةتنشئة علمانية ناضجة و ب

نرغب ان نشارك جمعيتنا كفسحة اشعاع جديد و الذي يحمله يسوع في حياتنا، في االلتزام في الكنيسة و العالم الذي يثيره فينا 
 .  يسوع

 
، و عيش سمح لنا أن ننظر إلى الماضيت والنقاء و التيبذاكرة من االمتنان ، نقاط ضعفه ونقاط قوته بكل تاريخنالنعد معرفة  

 .حاضرنا و السير بثقة نحو المستقبل
 

العمل الكاثوليكي جميل النه يصبح، للكبار و للصغار، تمرين للمسؤولية المشتركة العلمانية، و التي ترمي بالدرجة االولى الى 
نور : 102، 101را فرح االنجيل (التقاسم بين العلمانيين و الكهنة، يغذيها االحترام المتبادل، المودة و العرفان  طريق اخوي في

 ).37االمم 
 

الديناميكية الجديدة للتبشير للمجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، و التي شجعت ظهور حركات و جمعيات جديدة، هي ايضا غنى 
في مدرسة الروح، في أعقاب . بالشكر لعمله في جمعيتنا نستمرو متعددة للروحة نرى في ذلك نعمة كجمعي. للعمل الكاثوليكي

 .    في هويتنا االصلية و التي تتجسد في مسارات و اجوبة ابداعية للحاجات الراهنة للتبشير" دائما جدد"المجمع اندفعنا لنكون 
 

في الكنيسة  تلفة للتنظيمات في كل بلد، يجعل حضور الجمعية فريد من نوعههكذا العمل الكاثوليكي، و الذي يعبر عنه بأشكال مخ
 .رسالةالبهوية وحدوية في خدمة الشركة والمحلية ، على المستوى الوطني و االبراشي، 

 
، التبادل جماعات العمل الكاثوليكي في البلدان المختلفة يجدون في المنتدى الدولي للعمل الكاثوليكي، فسحة حيث يمكنهم اللقاء

  .والتضامن والمشاركة، لصداقةلمكان  ترقية أفكارهم،و
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 مالحق  
 

 حديث قداسة البابا فرنسيس للعمل الكاثوليكي االيطالي 

 2014آيار /  مايو 3قاعة بولس السادس السبت، 

 
 الكاثوليكي العمل في االعزاء أصدقائي

 المساعدين الكهنة الخورنات، رؤساء الوطني، بالمجمع المشاركين أحيي! الجميل نسيالك الواقع هذا تمثلون الذين أنتم جميعا، بكم أرحب
 العام المساعد و عمله، الذي التقديم على وأشكره ،ميانو فرانكو الرئيس أحيي. خرىاأل بلدانال في الكاثوليكي العمل من صدقاءاألو

 دومنيكو المونسنيور السابق خلفه و الجديدة، الرسالة هذه في فيقالتو كل له أتمنى الذي و بيانكي، مانسويتو المونسنيور الجديد،
 بنياسكو انجلو الكردينال الى خاصة تحية. الكاثوليكي العمل خدمة في عديدة لسنوات تفانيه على أشكره. بجد عمل الذي و سيغاليني،

 .غاالنتينو نونسيو المونسنيور العام السكرتير و االيطاليين االساقفة مؤتمر رئيس

    . مالئم تماماً لموسم الفصح، موسم البهجة ،"العيش فرح فيمسؤولية مشتركة  ،يسوع المسيح في جدد أشخاص" مجمعكم موضوع إن
 أن على قادر تبشير اسلوب يجب أن يتم إستيعابه داخلياً عن طريق الذي و ،األموات بين من القائم المسيح لقائهم عند التالميذ فرح إنه

 على المنفتح االرسالي الخيار لتجديد مدعوين الكاثوليكي العمل علمانيو إنكم الحالي، والكنسي االجتماعي اإلطار في. ةالحيا في يؤثر
كل شيء يجب أن يكون : االرسالي الخيار هذا. العلمانية للرسولية الجديدة الشبابية عن كتعبير إليها الكنيسة الروح يرشد التي اآلفاق

 في شيء كل قبل. الكاثوليكي العمل في اليوم خيار هو هذا. االرسالي النموذج: الكاثوليكي العمل نموذج هو .إرسالياً، كل شيء
 أحيي عندما!. الكثير هناك.....  مغلقة خورنات متعبة، خورنات. الكثير وهناك ـ االنغالق و بالتعب تتسم التي تلك خصوصا الخورنات،
لحماسكم  تحتاج الخورنات هذه االبواب؟ تغلق التي تلك ام االبواب تفتح التي الخورنات تلكل سكرتير أنت: أسالهم الخورنات، سكرتارية
 األشد والطبقات بعيد، بأنه يشعر َمن السيما ،الجميع لبلوغ االرسالي النشاطب يتعلق هذا .الخالقة موخدمتك التامة موجهوزيتك الرسولي

كثيراً ما نحبس يسوع معنا في الخورنات،  .خارجا يذهب أن ليسوع السماح و واباالب فتحأعني أنه يجب . السكان من والمنسيّة ضعفا
 . منطلقة كنيسة دائما": منطلقة" بكنيسة يتعلق هذا! هو االقل على خارجا، ليذهب االبواب افتحوا. بالذهاب له نسمح ال و خارجا نذهب ال

 العلماني يشكله الذي الكاثوليكي للعمل خاصة بصورة مناسب هو لناس،ا حياة أجل من قوية عاطفة تحركه الذي و ،للتبشير االسلوب هذا
 ألنها قادرة على الجمع بين  ،تساعدكم بشكل كبير جمعيتكم شعبية. الكهنة مع وثيق بشكلمسؤولية مشتركة له  الذي االبرشي

 تشكل أن تستطيع أفعال ثالث لكم أقدم نبا فكرت. الخير نحو بتوجيهها المجتمع تحوالت في يساهم ما مع الكنيسة داخل االلتزامات
 .   لخطواتكم مسيرا لجميعكم

 وشهودا مبشرين نكون فكي. رفقته فرح وعيش البقاء ،يسوع مع لبقاءا معنى؟ بأي البقاءإذاً . ال مغلقين، البقاء ليس لكن. البقاء: هو االول
 في لبقاءا. جديدة وقوة جديدا معنى يوم كل شهادتنا تتخذ وفرحنا، تناحياالذي هو  المسيح، لقاء خالل من إذ بقربه، نبقى أن علينا للمسيح
 . يسوع مع لبقاءا ،يسوع

 أب هو هللا أن وأعلنوا وبلدانكم مدنكم طرقات على أذهبوا! أذهبوا: تتوقفوا ال ،واقفاً  ال تدعوا العمل الكاثوليكي. اإلنطالق: الثاني الفعل
 في لتكمن. يُخيّب ال رجاء داخلنا في حاملينوأخوات  كأخوة نعيش أن يمكننا. حياتكم تبّدلت اولهذ إليه، عّرفكم قد المسيح يسوع وأن

 وحيث ويؤمن، يحبّ  حيث ويأمل، يتألم حيث مكان، كل في اإلنسان للقاء الذهاب في التزامكم مجّددين هللا، كلمة نشر رغبة داخلكم
 الذهاب الخروج،: يعني هذا .منطلقين الذهاب: يعني هذا .يسوع ينتظركم هناكف. قلبه ورغبات الحقيقية وأسئلته عمقا، األكثر أحالمه

  .منطلقين

 االيمان، قانون تالوة فقط ليس: مهم هذا. اإليمان يرتلون ،الحياة رتلوني أشخاصا كونوا! وابتهجوا دائما بالرب فرحواأ ، الفرح وأخيراً 
! انا اقوله ال هذا و". االيمان ترتيل" يسمى ما هذا بفرح، االيمان عيش االيمان، قول. !االيمان ترتيل إنما ،االيمان معرفة االيمان، تالوة

 وعلى ومحدوديتهم، الخاصة مواهبهم كتشافا على قادرين أشخاص" !. االيمان ترتيل" :سنة 1600 قبل اوغسطين القديس قاله هذا
 الفرح. كنيسته رسالة في للمشاركة دعاكم الرب ألن الفرح. ظلمة األكثر األيام في حتى اليومية، حياتهم في الرب حضور عالمات رؤية
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 لمقاسمة واألبرشية الرعوية الجماعات هناك أن كما يؤازرونكم والكهنة واألساقفة يرافقكم فالرب: الطريق هذه في وحدكم لستم ألنكم
 !لوحدكم لستم. معكم المسيرة هذه

 و االمام، الى دعوتكم تحملوا أن تستطيعون المسيحي، االنتماء فرح وعيش الحدود الى الذهاب يسوع، في البقاء الثالث، المواقف بهذه
وإذا . الوتها مقرفةالحميمية ح والحميمية، االنغالق تجربةتحاشوا  يسوع، في بالبقاء لها عالقة ال التي و ،"الهدوء" إغراء واتتجنب

 عيش و الحدود الى الذهاب يسوع، في البقاء من خالل. الرسمية الجدية ربةتج تحاشواو. راءغانطلقتم إلى األمام فلن تقعوا في هذا اإل
 نشر و عيش الى يسوع من مدعوين أشخاص الى متحف بتماثيل أشبه بحياة قدما تمضوا أن متحاشين التجارب، هذه متحاشين الفرح
 إذا ـ" ! وديع" مانسويتو أسمه هو لطيف، اسم ليحم ألنه جدا، لطيف هو ـ العام مساعدكم نصيحة تسمعوا أن أردتم إذا. االنجيل فرح

2Fالحمار مثل كونوا بنصيحته، تأخذوا أن أردتم

 ! أبدا ،فضلكم من متحف،في  تماثيلال تكونوا  أبدا لكن ،3

 تدعم وأياد والصمت؛ والهمسات للصراخ اإلصغاء تعرف آذانا المظاهر؛ من أبعد ترى عيونا منا واحد كل يعطي أن الرب لنسأل
 الطاهرة، مريم طريقكم في لترافقكم .وخالصهم الجميع خير يريد رحوما، كبيرا قلبا شيء كل قبل يهبنا أن الرب ولنسأل. وتعتني نقوتعا

 !أجلي من تصلون انكم أعلم ألني أشكركم و. بركتي ايضا و

 النهاية، حتى يسوع، خلف تذهب دائما كانت اءالعذر. الطريق هذا في سترافقنا والتي والدتنا، هي التي العذراء، الى للصالة أدعوكم االن
 . يسوع مع البقاء طريق اهذ الخروج، طريق اهذ الفرح، طريق اهذ ،طريقنا في دائما لترافقنا لها نصلي. ترافقه كانت

 ..... مريم، يا عليك السالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 لى اورشليم خالل الكلمة التي القاها المساعد العام طلب من اعضاء العمل الكاثوليكي ان يكونوا على مثال الحمار الذي ركبه يسوع عند دخوله ا 3
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   بعض المراجع االساسية لتعليم الكنيسة حول العمل الكاثوليكي   
 من المجمع الفاتيكاني الثاني الى البابا فرنسيس    

 وثائق الكنيسة حول العلمانيين و العمل الكاثوليكي 

 

3Tالثاني الفاتيكاني المسكوني المجمع 

 ـ دستور عقائدي في الكنيسة  نور االمم
ِة والحالِة الرهبانية المعترف بها في كلَّ المسيحيين ما عدا الذين هم أعضاٌء في الدرجة المقدس" َعلمانيين"ونعني هنا بكلمة  -31

 الكنيسة، أعني المسيحيين الذين أصبحوا والمسيح جسداً واحداً، وتألََّف ِمنهم شعب هللا، وأصبحوا كلٌّ حسَب طريقته شركاَء في وظيفةِ 
 .كلٌّ حسب قِسمتهالمسيِح الكهنوتية والنبوية والملكية، فُيمارسون رسالَة الشعب المسيحي كلِّه في الكنيسة والعالم 

على مثال أولئك الرجال والنساء الذين ) 114(ُيمكن أن ُيدعى الَعلمانيون بطرٍق مختلفٍة إلى تعاوٍن مباشٍر مع السلطة في رسالتها . 33
، جهداً كبيراً   .)ومايلي 3/  16؛ رو 3/  4راجع فيل (كانوا معاوني الرسول بولس في نشِر اإلنجيل والذين، بذلوا في الربِّ

 
  الثاني الفاتيكاني المسكوني المجمع في صريحة أقتباسات

 الرعوية األساقفة مهمة في قرار ـ المسيح السيد

 أو يسهموا أن في وتوصيتهم ومؤهالته، منهم كلّ  وضع حسب الرسالة، ممارسة في المؤمنين واجب إلى االنتباه نلفت أن يجب ـ17

 .الكاثوليكي العمل في سيما ال تلفةالمخ الرسولية العلمانيين أعمال في يساعدوا

 
 قرار في رسالة العلمانيين - النشاط الرسولي

ومقّوماُتها . فهذه المنظمات الرسولية، سواٌء حملت اسم العمل الكاثوليكي أم لم تحمله، تقوم اليوم بعمٍل رسولي بالغ القيمة ـ20 
 :الممّيزة لها مجموع العناصر اآلتية

هذه المنظمات ليست سوى الغاية الرسولية التي للكنيسة في نطاق الدعوة باإلنجيل، وتقديس الناس، والتثقيف الغاية المباشرة من  (1
 .المسيحي لضمائره، لكي يتمّكنوا من النفاذ بروِح اإلنجيل إلى مختلف الجماعات واألوساط

ن معهم غنى خبرتهم الذاتية، فيضّطلعون إن العلمانيين بتعاونهم، على طريقتهم الخاصة بهم، مع السلطة الكنسية يحملو (2
بمسؤولياتهم في إدارة هذه المنظمات، ويحكمون في الشروط واألحوال التي يجب أن ينمَو فيها عمُل الكنيسة الراعوي، وفي رسم 

 .المخطط العملي له وتنفيذ هذا المخطط
ذلك عالمًة أجلى وضوحاً للشركة الكنسية، وفيه ما فإّن في : يعمل هؤالء العلمانيون مّتحدين بعضهم مع بعض، كجسٍم عضوي  (3

 .يزيد العمل الرسولي خصباً 
وهؤالء العلمانيون، سواٌء أقبلوا على العمل الرسولي من تلقاِء أنفِسهم، أم ُدعوا إلى العمل والتعاون المباشر مع السلطة الكنسية،  (4

 .الي، التي ُتولي هذا التعاون طابعاً رسمياً بانتداٍب صريحفإنهم على كّل حال، يعملون بإشراِف هذه السلطة الكنسية الع
 

 "نشاط الكنيسة اإلرسالي"قرار في  - إلى األمم
لتأسيس الكنيسة وتنمية الجماعة المسيحية، أن تقوَم خدماٌت مختلفٌة، بدعوٍة إلهيٍة، من قلِب جماعِة المؤمنين، وأن يعمَل الجميُع  ـ 15

ٍة شديدٍة، من تلك الخدمات مهاُم الكهنة، والشمامسة اإلنجيليين، وأساتذة التعليم الديني، والعمل على تشجيعها وتنشيطها بعناي
 ...وكذلك يعمل الرهبان والراهبات،. الكاثوليكي
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 )1975(بولس السادس ـ دعوة رسولية من أجل إعالن اإلنجيل 
 

على زمام مختلف المهام الزمنية المتنوعة، فينبغي أن يباشروا من أما العلمانيون الذين تجعلهم دعوتهم النوعية في قلب العالم و ـ70
والحقل الخاص بنشاطهم في البشارة، إنما هو العالم الشاسع والمتشعب، عالم . (...) أجل ذلك صورة خاصة من البشارة اإلنجيلية

لية، ووسائل التعبير االجتماعية، فضالً عن بعض السياسة، واالجتماع، واالقتصاد، وأيضاً عالم الثقافة والعلوم والفنون والحياة الدو
 .أمور أخرى مفتوحة للبشارة اإلنجيلية مثل الحب واألسرة، وتربية األوالد وصغار الشباب، والعمل المهني واأللم

وإحيائها،  فقد يشعر العلمانيون بأنهم مدعوون، أو قد يدعون للتعاون مع رعاتهم في خدمة الجماعة الكنيسية، في شأن تنميتهاـ73
 .بمباشرة خدمات متنوعة جداً، حسب النعمة والمواهب الروحية التي يتفضل الرب بإيداعها فيهم

 
 

  ـ أقتباس صريح) 1988(يوحنا بولس الثاني ـ اإلرشاد الرسولي العلمانيون المؤمنون بالمسيح 
 

لطة الكنسية، لََفت آباء مجمع األساقفة النظر بصراحة إلى ومن بين أشكال رسالة العلمانيين المختلفة، التي لها عالقة خاصة بالس ـ 31
يشارك فيها العلمانيون بحرية، وبطريقة ُعضوية وثابتة، بَدفع من الروح القدس، "وتجمعاته، التي " العمل الكاثوليكي"بعض حركات 

وبطريقة خاصة، على إشراك الجماعة وفي شركٍة مع األسقف والكهنة، ليتمكنوا من العمل، باألسلوب األكثر مالَءمًة لدعوتهم، 
 ".المسيحية كلها في النشاطات الرعوية، وفي إنعاش جميع القطاعات الحياتية، بروح اإلنجيل، بأمانة وغيرة

 
 
 
 
 

 أحاديث الباباوات الى العمل الكاثوليكي 

 1977 نيسان 25 ـ السادس بولس

  أهمية ذو مكان لها للكنيسة، الهرمية الرسولية في العلمانيين تعاون بقدرماهي ،الكاثوليكي للعمل الخاصة األهمية :انتباهكم نلفت أن نحب

و ما اكدنا عليه نحن ) 15، الى األمم ; 20،النشاط الرسولي را( المجمع قاله ما بعد .الكنيسة بنية في الهوتية بدوافع مبرر هو و تاريخيا،
ال ) 73،بولس السادس ـ دعوة رسولية من أجل إعالن اإلنجيلرا " ( يلدعوة رسولية من أجل إعالن اإلنج "في االرشاد الرسولي 

هو مدعو الى تحقيق شكل فريد . للكنيسة  عمليتصميم الدستوري وفي البرنامج الالفي للعمل الكاثوليكي الدور المحدد بيمكن االستهانة 
لألجابة بشكل أفضل . أتحاد وثيق مع الخدام المرسوميينو تنمية الجماعة المسيحية ب" زرع كنائس"من الخدمة العلمانية ، متوجه نحو 

وهي قيمة ال غنى على الوظيفة المحددة، عليها رعاية بنيتها الجمعية بإهتمام خاص، ومن خاللها ال تعبر و تطبق مبدا الطاعة فقط، 
. على البيئة اً كبير اً ضمن تأثيرتلعادية، بالطريقة ا، والتي لوحدها، األنشطة والمداخالت برمجةجعل من الممكن يجب أن ت اولكنه، عنها

، اذا فهم و طبق بحكمة، فإنه ال يخنق، وانما يحفز، ال بل يعطي الحس الفردي والمسؤول للمبادرات عالوة على ذلكالمعيار الترابطي، 
  .      حلوالً مالئمةويقدم أيضا وينبه على شمولية الحاجة الناشئة للمواقف الملموسة، 
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 2004 ايلول 5 المالئكي، السالم /لوريتو  ـ الثاني سبول يوحنا

 .مهمات ثالت واودعكم "نعم"الـ لتجديد ادعوكم احبائي

  .الجميع ومخلص الوحيد المعلم يسوع نحو اعينكم واضعين القداسة طريق على للسير اسعوا ،"ملأالت" هي االولى المهمة 

 خميرة كونوا الكنائس، كل ومع بااليمان االخوة كل مع الكنيسة، رعاة مع الوحدة نيةروحا تعزيز الى اسعوا ،"الشركة"هي الثانية المهمة
  .الصالحة االرادة ذات االنفس كل مع الحوار

 كلمة هو االنجيل .الفراغ وقت في و العمل محل و المدرسة و البيت في االنجيل خميرة كعلمانيين احملوا "الرسالة" هي الثالثة المهمة
  .لعالمل خالص و رجاء

 
 2012 بآ ،"الكاثوليكي للعمل الدولي منتدىال" الى رسالة ـعشر السادس بندكتوس

 كـ ليس اليهم النظر ينبغي حيث الكنيسة، في العلمانيين دور خاصة، بصورة حولها، من عقلية تغيير تتطلب المشتركة المسؤولية

 ناضجة علمانية تقوية المهم، من بالتالي .الكنيسة عمل و كيان في "ةالمسؤولي في مشاركين" فعال كاشخاص انما الدين، لرجال "موظفين"

 دائما و الكنيسة حياة في منهم واحد كل واجبات و الخدام احترام مع الكنيسة، لرسالة الخاصة مساهمتها اعطاء على قادرة ملتزمة، و
  (...) االساقفة مع ودي بتواصل

 الجماعة مطلع ذمن سمة تشكل، والتي العميقة، الشراكة من الروح هذه الكنيسة في نحيا وأن ةالمعمق لدراسةا  المهم من ،األعزاء أصدقائي
 أمواله من شيئا إن يقول أحد يكن ولم واحدة، ونفس واحد قلب آمنوا الذين لجمهور وكان " :الرسل أعمال سفر من يتضح كما المسيحية،

 المشاركة في الدراسة، في الصالة، في :الكنيسة رسالة أجل من العمل تزامكم،كال أشعروا ).32،4( "مشتركا شيء كل عندهم كان بل له،

 مع متزايد، بشكل الصقل من تتعبوا ال .األزمنة لعالمات المستمر البحث في ، للعالم وإيجابية هتمامإ نظرة في الكنيسة، حياة في الفعالة
 في مصداقية أصحاب و شجعاناً  شهوداً  تكونوا ان مدعويين علمانيين، كمؤمنين المميزة دعوتكم جوانب ، يومي و جاد بالتنشئة التزام
 دائما الناس يجدها التي الظلمة، في الصعوبات، في المعقدة، الحاالت في الرجاء يحمل نوراً  يصبح االنجيل حتى المجتمع، مجاالت جميع

  .الحياة طريق في

 
 
 

 
  ما هو المنتدى الدولي للعمل الكاثوليكي 

 ق بروشور ملح
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