
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسار للشبيبة حول العاطفة على ضوء التطويبات
 

 المنتدى الدولي
 للعمل الكاثوليكي 

االتحاد العالمي 
للمنظمات النسائية 

 الكاثوليكية



 مقدمة
  ).2،14نشيد االناشيد ( ”أمسعيين صوتك فإن صوتك لطيف“

حىت يصبح هذا احللم حقيقة واقعة، حنن حباجة لتحويله . هذا هو حلمنا، والرغبة العميقة  لكل شخص. أن حنب و أن نكون حمبوبني
 .اىل مشروع نبنيه يوماً بعد يوم

ما نقرتحه هو مسار ملعرفة املزيد عن مشروع احلب حلياتك هذا، حيث يشري لك على الطريق، جاعلة قدميك ثابتة على األرض، يف 
مجيع أفعالك وعالقاتك كل يوم، أرفع عينيك و قلبك حنو االعايل، حنو السماء، حنو الضوء الذي يستطيع أن يقودك حىت يف االوقات 

هناك أصدقاء كريريون، العديد من الشوود، والذين ببساةة حياتم : هو مسار حيث أنك لست لوحدك. املظلمة ويف صعوبة املسري
  .استطاعوا أن يظوروا ما معىن أن حنب حبق، حنو العمق، والذين سينورون الطريق بنور شوادته

، مصنوعة من الصراحة، جمانية وحرة، التطويبات تعين لنا حنن الشباب عيش عالقات أصيلة. املسار الذي نقرتحه هو تطويبات احلب
احرتام و تعلم رؤية . أن حنب جسدنا، أن نقبله من دون أن نكون عبيد السطورة اجلمال بأي مثن. وال تقوم على التملك واألنانية

 تضع يف املركز اكتشاف مجال العفة، بعالقة صداقة وحمبة، بإمياءات احلنان والرقة، واليت. اجلميل يف جسد ونفس الشخص الذي أمامنا
التطويبات تعين أيضا  أن نتعلم عمل املسار الذي فيه نكتشف أننا هشني، ميكن أن . حقيقة عالقتنا وكرامة الناس الذين نتعامل معوم

ع مسار بالرغم من السقوط إىل األسفل يكون لنا القوة العادة رف. نغلط ونقع عدة مرات، لكننا نتعلم أن نقوم بفضل الرمحة والغفران
نظرنا وبناء مشروع حياة متني، يقوده احلب احلقيقي، متوجه حنو الزواج أو اختيار حب يوهب لآلخرين باخلدمة، والتفاين، واختيار 

  .التكريس
يف كل مرحلة جتد أحد التطويبات . املسار، مقسم اىل مثان مراحل، مصنوع من التأمل، والشوادة، وأسئلة تستجوب حياتك، والصالة

،  شوادة مضيئة عن احلب لرفيق "دكان الصائغ"لتأمل، مقطع مجيل من كتاب ليوحنا بولس الرياين خمصص للحب، بعنوان للتذوق وا
  .سفر مريلك تساءل ما معىن احلب فعًال، سؤال ليستجوب حياتك، صالة لتفتح القلب والعقل

 .وأن نرتك قيادتنا لعديد من رفاق الطريق الذين سبقوناهو املسار الذي يريد أن يكون نقطة وصول وليس انطالق، دعوة للقيام مبسرية، 
  مسرية سعيدة
 2014تشرين االول 

 

 

 1987 آيرس بوينس العالمي، الشبيبة يومموعظة احد الشعانين ـ 

غل " أجلي من بنفسه وجاد أحبني الذي : "أعزائي الشباب، احتفلوا دوما في حياتكم بسر يسوع الفصحي، مرحبين في قلوبكم بعطية حب هللا
 . تشربوا من قوة الحب االلهي، اشغلوا طاقاتكم الشبابية في بناء حضارة الحب. 20،2

 الحقيقة مع يتطابق الذي واتبعوا، في الوقت نفسه، صوت القلب االنساني و الضمير، هذا هو الشيء االكثر عمقا و نبال " احساس االيمان" بقيادة 
بذلك تكونون قادرين على فهم المنطق االلهي، وقادرين على التغلب على الضعف االنساني، و التوغل في البعد الجديد . وكرامته لإلنسان الداخلية

 .للحب و الذي اظهره المسيح لنا

 يوحنا بولس الثاني

 



 
 

 المرحلة االولى
  طوبى لفقراء الروح فإن لهم ملكوت السموات

إننا منيل إىل ... جسدنا نفسه لوحده ال يكفي. أن حنب وأن نلتقي هي اخلربة االكثر عمقا للفقر واليت نستطيع فعلها، نعمل اخلربة حيث فرحنا يأيت من اآلخر، مل يعد يف أيدينا
  .الذي يعطينا أياه، ألننا حنب استغالل الفرح "القوة"استغالل اآلخر، للتالعب معه، لضمان سعادتنا، نريده أن حيبنا بـ 

حقا حتبين؟ لكن ليس من املمكن أن نصبح أغنياء، تطويبة احلب أن حنب باملقابل، تأيت من فقر، إن حرية األخر أختارتين و تبتسم يل، إن : باستمرار نطلب أن نكون مطمأنني
 .اآلخر هو سبب حيايت، تلك احلياة اليت مل تعد يل

 ويتياللكارول ف دكان الصائغمن 

. من احلب جمهول وغامض شيء اكثر وال يوجد ال يوجد شيء حيتل مساحة أكرب يف حياة اإلنسان أكثر من احلب،. بالذات هذا ما يدفعين إىل التأمل حول احلب االنساين"
 ".هذا مصدر الدراما -التباين بني ما يوجد على السطح وما هو سر احلب 

 شاهد

 القديسة جانا بيريتا موال
 ايطاليا 1962نيسان  28ايطاليا ـ  1922األول تشرين 

 

  نيسان 28التذكار الليتورجي                             2004 آيار 16 يوحنا بولس الثاين ـــ روما تقديس
 

بعد الثانوية، سجلت يف كلية الطب، إنضمت إىل االحتاد اجلامعي الكاثوليكي االيطايل واستمرت بالتزامها باعتبارها مسؤولة . مثانية أطفال، هي الطفل قبل االخري: جانا أمضت طفولة ومراهقة هادئة يف عائلة كبرية
من يلمس جسد املريض، يلمس جسد : "حتب أن تقول. عاشت مهنتها بروح فوق طبيعية. 1952ختصصت يف طب األطفال يف عام . 1949 أصبحت طبيبة جراحة يف عام. العمل الكاثوليكي االيطايل يف الرعية

   ."الفقراء، الشباب، العجزة، االطفال: كيف أن الكاهن يستطيع أن يلمس يسوع، هكذا حنن األطباء نلمس يسوع يف جسد مرضانا"، "املسيح
واملوسيقى، والرسم، وحتضر مع زوجها ) التزجل(حتب جانا رياضة . ، ويعيشان يف منطقة اجلسر اجلديد يف ماجنتا1955أيلول  24يتزوجان يف . باملهندس بيرتو موال 1954كانون األول   8 الرب جيعلها تلتقي يف

من نشاطاتا هذه، تركت لنا مذكراتا واليت . ية، حتضر لقاءات األعضاء، واحلفالت والرياضات لنتشئتهم الروحيةكمنشطة حللقة العمل الكاثوليكي، ختصص الكثري من وقتها احلر للجمع. املسارح واحلفالت املوسيقية
  .ا املهنية والعائليةهي حاضرة أيضا يف األوقات القوية يف حياة الرعية، ويرواا ملتزمة بنفس احلماس الذي تعي  فيه حيات. تسرد بعناية أعمااا ، و قبل كل شيء، كثافة حياتا الداخلية

هي نسمات ييلة، حلب فيا  باملودة واحلنان، هي دعوة للتمتع ببة احلياة . تعرب بكل محاس عن املشاريع والتطلعات خلطوبة مملوء بالفرح"، يتذكر بيرتو موال، "الرسائل اليت كتبتها يل جانا خالل فرتة خطوبتنا"
ك، آالمك، مث أحبك كثرياً كثرياً بيرتو، بالنسبة يل أنت حاضر دائماً، أبتداء من الصباح وخالل القداس، عند التقدمة، أقدم مع تقدميت، عملك، أفراح. " ... لعناية االايةوعجائب اخلالق، لعي  اإلميان بفرح وثقة با

   .""...... طوال اليوم حىت املساء
بالنسبة إىل جانا، اإلميان ال يقلل وال يضلل أتساع وتلقائية احلب، على العكس يرفعه، وجيعله أكثر   . يشعر اهللا كدخيل، إمنا املرغوب حبضورهرسائل واضحة متاماً، من تصميم للمستقبل على آفاق ذلك احلب الذي ال

.  ستكون بنت وستسمى جانا اميانويال: تقرر جانا أن تنجب الطفل. ةإما اإلجها  أو املخاطرة باحليا: ، تكتشف الورم الليفي يف الرحم1961يف احلمل الرابع، يف أيلول . تنجب ثالثة أطفال.كثافة وجاذبية
  .مت إدخال جانا يف  الشهادة الرومانية ألنه، يف فعل احلب، اختارت املوت لتلد حياة أخرى. تستطيع فقط رؤيتها، ومن مث متوت

 

 للتأمل
 يف احلب؟" فقرياً بالروح"ـ ماذا يعين لك أن تكون 
 حب؟/ سبق لك وكان عليك التخلي عن شيء لتجرب احلرية يف عالقة صداقةـ ختاف التخلي؟ هل 

 ؟ "ملكك اخلاص"ـ ماذا يعين بالنسبة لك أن االخر ليس 

 صالة 
 

  أحبب
 و أفعل ما تشاء؛

 أذا صمت، فأصمت من أجل احلب؛
 أذا أصلحت، فأصلح من أجل احلب؛
 أذا غفرت، فأغفر من أجل احلب؛
 احلب؛فلتكن يف عمق قلبك جذور 

 .ألنه من هذه اجلذور ال خيرج إال اخلري
 القديس اغسطينوس
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 المرحلة الثانية 
  طوبى للمحزونين، فإنهم يعزون 

نشعر أننا معدومني، عندما حيدث هذا يبدو أن أي . حمبة بعضنا البعض هي أيضا جتربة بكاء، الفرح الذي يأيت من احلب يأيت معه أوقات التعب، خيبة األمل، اخلوف، والدموع
: لكن هذه التطويبة تعلمنا أننا ميكن أن نكون معزيني. حنبالعامل بكامله، هذا الذي بداخلنا، لن يكون نفسه كما لو أننا مل : وهذا صحيح. شيئ لن يكون مثل أي وقت مضى

لكننا لسنا معدومني، هناك فرحة أخرى، إمكانية جديدة، . الذي ميحو كل شيء، حنن معزين ألننا بكينا وهذا يبقى" احلل"إنه ليس . هناك حياة أخرى أيضاً، حب أخر، زمن أخر
 .رة ثانيةهناك التعزية اليت تعاجل اجلرح، وجتعلنا نعيش م

 
 ويتياللكارول ف دكان الصائغمن 

 .اذا ال تشعر بعد حبزينـ  كان علي االعرتاف ـ  ال حيبين بعد .هكذا غضيب تضاعف أكثر .ستيفانو كان يسمعين لكن بدون االهتمام كثرياً إىل ما أقول "
 ".....الصداع و ال أعرف كيف أوقف مل استطع ان امنح نفسي السالم

  شاهد

  كورسيني ولويجي بلترامي كواتروشيماريا  
 ايطاليا 1965آب  26ايطاليا ـ  1883حزيران  24
 )روما(ايطاليا 1951تشرين الثاين  9ايطاليا ـ  1880كانون األول 12

 
 تشرين الثاني 25التذكار الليتورجي                                               2001تشرين األول  21 تطويب

 
، خترجت ماريا من 1901يف عام . بدأوا يلتقون، وأظهرت هي وعياً ثقافياً عالياً، بالتأكيد أعلى من املرأة يف وقتها. ، تعارف ماريا ولوجيي يف روما، يف بيت خالته، حيث انتقل لوجيي من أجل الدراسة1899يف عام 

بعد أقل من سنة، يأيت إىل النور الطفل . ، يف بازيليكا القديسة مرمي الكربى1905تشرين الثاين  25مت االحتفال بالزواج يف روما، يف  . 1905ن عام احملاسبة، بينما خترج لوجيي من القانون، ومت خطوبتهما يف أذار م
 6، ويف )اليوم األب باولينو(، يف العام التايل يولد قيصر )ما بعد األخت ماريا سيسيليافي(يأيت الطفل الثاين، ستيفانيا املسماة فاين  1908يف أذار : تتابع الوالدات بسرعة). فيما بعد القس تارسيسيو(االول، فيليبو 

   .تولد الطفلة الرابعة هنريكتا 1914أبريل 
ومن . القرب املادي، وإمنا من خالل الروابط الروحية املتجذر بقوة يف اهللاخيتربون معاً ومع االوالد نعمة الوحدة العائلية واليت تتجسد ليس من خالل . من زمن اخلطوبة، كان هلم الوعي أن احلب هو املعىن نفسه للوجود

   ."شراكة الدموع" 1919خالل الشراكة القوية أيضاً يف االمل، يف االخفاقات واألخطاء، أو ما تسميه ماريا يف شهادتا الروحية عام 
كالمها يعيشان حياة . ينظرون اىل الواقع ومشاكله بعني اإلميان. حيث كانوا يعيشون احلياة اليومية العادية بشكل جيد غري عادي. ستمر على األسرارحياة اإلميان اتسمت بالدقة، االلتزام اليومي بالصالة، والرتدد امل

   .اعملية كاملة ومرييةة، هو باعتباره مسوول رفيع يف الدولة، وهي ككاتبة يف قضايا الرتبية الروحية، اا له عالقة ربربتا وأعداده
ل الكاثوليكي، وكعضوة يف اللس املركزي الحتاد النساء الكاثوليكية تعرفت ماريا على األب أوغسطني مجللي، وأرميدا بارللي، واليت دعتها مع املاركيزة مادالينا باتريتزي مونتورو لتكون جزء من قادة العم 1925يف 

 ."رسولية القلم"مت القيام بذا الواجب من خالل احملايرات . أصبحت عضواً يف السكرتارية املركزية للدراسة. ع الروحي أساساً لعبت ماريا دوراً يف العمل الرتبوي ذو الطاب. االيطالية
 . ، يف روما2001تشرين االول  21مت تطويب الزوجني من قبل البابا يوحنا بولس الثاين، 

 

 للتأمل
 

 مل، الغفران والبدايات اجلديدة؟اعتبارك خيبة األيف حياتك العاطفية، يف عالقاتك، هل ويعت يف ـ 

 صالة 
 
  ال شيء يزعجك
  ال شيء خييفك

 . كل شيء مير
  إن اهللا ال يتغري

 الصرب حيصل على كل شيء
  الذي ميتلك اهللا ال يفتقر لشيء

 !فقط اهللا يكفي
 . لتكن رغبتك أن ترى اهللا، خوفك أخسره ، آالمك ال متلكها، ليكن فرحك ما حتمله باجتاهه وسوف تعيش بسالم كبري

 القديسة تريزا االفيلية 
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 المرحلة الثالثة 
  طوبى للودعاء فإنهم يرثون األرض 

خنترب أن الفوز ليس هكذا حاسم، لكن عندما حنب . يف ثقافاتنا يعلموننا أن علينا أن نكون فائزين، وإذا مل نكن فعلينا على األقل أن نظهر كذلك: الوداعة هي فضيلة صعبة
، يبقى طعم مر، ألننا ال نريد أن نكون على حق، وإمنا نفضل أننا لو "أنت على حق"وعندما نتشاجر ملدة طويلة من أجل شيء ونقول أشياء سيئة، حىت إذا قال اآلخر يف النهاية 

بالوداعة اليت ترحب، تعرف وتعزي، عندها نصبح أسياد العامل . لألخر ال يوجد فرح، إمنا فقط عنفعندما حنب أجسادنا نتعلم الوداعة، بدون إعطاء الوقت . مل نتشاجر أبداً 
 .ونرث األرض اليت ينتزعها الفائزون بالقوة، لكن بدون فرح... ويظهر لنا أن ال أحد يكن أن يكون أسعد منا، وعندنا كل شيء بالفعل، 

 
 ويتياللكارول ف دكان الصائغمن 

  إعطاء احلياة من خالل املوتاحلب يعين  "
 احلب يعين اإلفراج عن أعماق النفس

 املاء احلي من النبع، النفس اليت حترتق، حترتق بدون هلب،
 ".لكن ال تستطيع اختزاهلا إىل رماد

  شاهد

  فرنسيس دي باوال كاستلو و اليو
 اسبانيا 1936أيلول  29اسبانيا ـ  1914نيسان 

 
 

 أيلول 29 التذكار الليتورجي                                        2001آذار  11 تطويب
 

يف   املوت املبكر لألب يضطر األم مع أبنائها الثالث ومن ضمنهم فرنسيس حديث الوالدة إىل العودة إىل مدينة لريدا. عائلته هي كاتالونية األصل، انتقلت بسبب العمل إىل مدينة اليانت حيث ولد فرنسيس دي باوال
 .كاتالونيا

بعد التجرج، يسجل يف جامعة اوفييدو ويشاريف يف الموعات الشبابية الكاثوليكية . يتم تسجيل فرنسيس يف مدرسة األخوة املرمييني، وبعدها ينتقل إىل معهد الكيمياء يف برشلونة والذي يديره اآلباء  اليسوعيني
يلتقي يف هذه املدينة ماري . من لريدا" الصليب"يتجرج يف العلوم الكيميائية، ويعمل يف جممع كيميائي . ، فرع من العمل الكاثوليكي األسباين"حيني من كاتالونيااحتاد الشباب املسي"املتواجدة يف املدينة، والسيما 

    .بليغري وخيطبها
 29ويف . من قبل الناشطني اجلمهوريون، كونه ناشط كاثوليكي 1963متوز  22و  21سجن يف ليلة ما بني ي. مارس اخلدمة العسكرية كمجند عسكري يف وسط األحداث املأساوية للحرب األهلية املندلعة للتو

طيه األلف حياة و أنا متأكد أنه ال إذا كانت جرمية أن يكون املرء كاثوليكياً، فأنا حتما جمرم وإذا كان عندي ألف حياة ألعطيها هللا، أع: "أيلول املقبل، خيضع حلكم احملكمة الشعبية، حيث يؤكد جمددًا على أميانه
 ."يغيب من يدافع عين

حياتنا : "عشية استشهاده، كتب. عند قراءة البابا بيوس احلادي عشر للرسائل دعم أن يكون فرنسيس مثاًال نافعاً لشباب العمل الكاثوليكي من مجيع أحناء العامل. رسائله من السجن إىل خطيبته تظهر كل حياة إميانه
    ."وكأنه هاجس الد...  أقدم للرب بكل صراحة ممكنة احلب الذي عندي لك؛ حيدث يل شيء غريب، ال أشعر بأي أمل من أجل مويت الوشيك، إمنا بفرح باطين، كثيف، قوي) ... اآلن منقسمة(متحدة 

 .، من قبل يوحنا بولس الثاين2001أذار 11مت إعالنه طوباوي يف 
 

 للتأمل
 
 تفعل لتضع نفسك يف خدمة األصدقاء والناس الذين حتبهم؟ماذا تستطيع أن ـ 

 عالقاتك هم شهادة ساطعة ملن تلتقيهم؟

 صالة 
 

 خذ، يارب، وأقبل
 كل حرييت،

 ذاكريت،
 ذكائي،

 وكل إراديت،
 :كل ما عندي و ما أمتلك
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 أنت الذي أعطيتين،
 لك، يا رب، أعيده،

 كله لك، 
 كله حتت تصرفك

 حسب ارادتك
 أعطين فقط حبك و نعمتك،

 "و هذا يكفيين
 إغناطيوس دي لويوال



 
 

  المرحلة الرابعة 
   طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون

احلب .... احلب جيعلنا حادين ويقظيني بشعورنا إىل الرب، نعرف جيداً ما هو متوجب. نقول ذلك عندما يقول أو يفعل من حيبنا شيئاً يبدو أنه ال يطابق متاما حبنا؟!" ليس عدالً 
احلب ُيشبع عندما ُيصبح املكان حيث نتعلم أن اجلوع و العطش إىل . ، حاجة ملحة وجسدية، ال ميكن تأجيلها، ضرورة مطلقة"اجلوع والعطش"هو مدرسة لتعلم مقياس الرب مثل 

فرض العالقة مع اخلارج، هو . نتغذى من الطعام الذي يأيت من خارج عنا، ألنه يشبعنا: ال نتغذى لنفسنا ومن نفسنا. الرب هم أيضا من جهة األخر، احلاجة إىل العدالة للجميع
 .     صبح للجميع كلنا ميكن أن نكون طوباويونهلذا فقط عندما الرب ي. بادرة متبادلة

 
 ويتياللكارول ف دكان الصائغمن 

  !آه، ثقل االنسان نفسه، الثقل احملدد للكائن البشري "
 ممكن أن يكون أشد وطأة ـــ و معاً، أكثر صعوبة ؟

 !آه، ثقل االنسان نفسه
 هذا الشرخ، هذا التشابك، هذا العمق،

 صعب جداً هذا التشبث، عندما يصبح 
 ". .حيول القلب، الفكر

   شاهد

 )ماريا غابريال داونيتا(ماريا ساغيدو 

 )روما(ايطاليا  1939نيسان  23ايطاليا ـ 1914أذار 
 

 نيسان 23 التذكار الليتورجي                              1983ي كانون الثان  25 تطويب
 

بعد ذلك، تتغري حياتا الروحية، واليت كانت حىت ذلك احلني فاترة، بشكل مفاجئ، وجتعلها تأخذ من . بسيطة جداً، من دون الكثري من األسئلة، حىت سن الثامن عشرةولدت ماريا لعائلة من الرعاة، عاشت بطريقة 
 ."!كم هو طيب الرب: "منذ ذلك الوقت، تقارن نفسها مع االبن الضال وتردد دوما . حب اهللا

وهذا هو . االفخارستية، الرسولية، البطولية: يع أحناء ايطاليالعمل الكاثوليكي، وتعيش كلياً الروحانية ثالثية األبعاد  اليت تقرتحها أرميدا بارللي على الشبيبة النسائية للعمل الكاثوليكي يف مجيف تلك الفرتة تسجل يف ا 
    .املستقبل حيث الشبيبة يتعلمون أيضا كي  يدركون دعوتم يف" املراكز"برنامج احلياة يف 

، حيث يدعوها الرب التباعه يف شكل حياة رهبانية متطلبة جداً، وحيث )روما(راتا يف أحد هذه املراكز، تنضج الدعوة الرهبانية ملاريا غابريال، فترتك سردينيا يف سن الواحد والعشرون وتدخل يف دير الراهبات يف غروتاف
بتها أمام أبيها الروحي يف الدير بالذات، عاشت يف التخلي الكامل إلرادة اهللا، وشعرت كدعوة ثانية، لتقدمي نفسها كضحية من أجل وحدة املسيحيني، واعربت عن رغلكنها . ختشى أ�ا ليست على املستوى املالئم

  .ورئيسة الدير، بيا جولياا الشخصية البار ة بني الرواد يف احلركة املسكونية قبل المع
جسدها، . عاشت يف الدير ملدة عامني ونص  فقط. ان لديها مخسة وعشرون عام ك. فرتة قليلة، تصاب باملرض السل، وبالرغم من الرعاية املركزة، ماتت بعد مخسة عشر شهراً من العذاب وبعد. قبل الرب تقدمتها

  .والشبابية" املسكونية"فيه مجاعة غروتافراتا، وجهة العديد من رحالت احلج  املكان الذي نقلوا) فيرتبو(، يرقد يف مصلى جبانب دير فتوركيانو 1957وجد سليماً مبناسبة مسح عام 
     .وأيضا من قبل الديانات األخرى  ادخال ماريا يف الشهادة الرومانية أل�ا قدمت حياتا من أجل وحدة املسيحيني، وهي معروفة يف مجيع أحناء العامل من قبل املؤمنني 

 .   ، يف با يليكا القديس بولس، يف روما1983كانون الثاا   25بولس الثاا، يف   تطويبها من قبل يوحنا 
 

 للتأمل  
 ما هو حلم اهللا عليك؟ـ 

 كي  ميكن أن تفهم مشيئته؟
 من يستطيعون مساعدتك؟

 

 صالة 
 الرمحة والقضاء أنشد لك يا رب أعزف

 أتقدم يف سبيل الكاملني فمىت تأيت إيل؟ 
 100مزمور  
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 المرحلة الخامسة 
    طوبى للرحماء، فإنهم يرحمون

أن نضع نفسنا مبكانه، جبانبه، ) وحنب(احلب هو جتربة رمحة ألنه العيون اليت تسمح لنا أن نرى حدود اآلخر كمحبوب، ألن إمياءات وكلمات اآلخر بالنسبة لنا دائماً سبب، نعرف 
لنحب . ونتوقع أن جند الرمحة، وهذا يعين أن االخر يفهم دوافعنا كما لو كانت دوافعه، يعرف أن يضع نفسه يف مكاننا! وهناك دائمًا مربرات ممكنة... لنفهم من الداخل دوافعه 

 هناك رمحة أكرب؟... هل هو أو هي حيبون أم ال؟ بدون احلاجة لسماعه باألذان : ، والذي يقول"خلاآلخر بالدا"اآلخر حنتاج اىل قلب لديه مكان لآلخر، هي خربة العيش مع 
 

 ويتياللكارول ف دكان الصائغمن 

. أو رمبا سطحي جداً . بينما يف بعض املرات ال، فاحلب اإلنساين يظهر كأنه قصري جداً بالنسبة للحياة الطويلة. يف بعض األحيان احلياة اإلنسانية تظهر كأ�ا قصرية جداً للحب "
 ". يف كل حالة يتوفر لإلنسان احلياة واحلب ، ولكن كيف ميكن أن جيعل لكالمها معىن؟ 

   شاهد

 أنتونيا مسينا
 ايطاليا 1935أيار  17ايطاليا ـ  1919حزيران 

 
 أيار 17 جيالتذكار الليتور                                1987تشرين االول  4تطويب  

االفخارستية، قلب . كعضوة فعالة، وأصبحت ممالة عن املفضالت  1934يف العمل الكاثوليكي كمفضلة، وفيما بعد يف عام  1929سجلت يف عام . الاانية لتسعة أخوة، تساعد والدتا يف األعمال املنزلية اإلبنة
متحفظة جداً، لدينا هلا صورة واحدة بالزي الشعيب . ل الكاثوليكي االيطايل، التزمت أيضا مع بنات مرمي يف الرهبنة الاالاة الفرنسسكانيةباإلضافة إىل األعمال املنزلية والعم. يسوع االقدس و العذراء هم أركان روحانيتها

  .للنساء يف بلدها، مت التقاطها بفرض من والدها
     .الظروف لفعلت نفس الشيءبعد تقديس القديسة ماريا وور،، واليت قرأت قصة حياتا، رددت هي أيضاً أنه يف نفس 

  .، واليت كان هلا وقع كبري على شباب البلد"محلة صليبية للطهارة"من جهة أخرى، يف مدينة أورووسولو، مؤسسة الشبيبة النسائية، املكرمة أرميدا بارللي، عملت 
   .لك اليوم كان عليها أن تعمل خبز مع صديقة هلا من أجل العائلة، بعد أن شاركت بالذبيحة اإلهلية، ذهبت إىل الغابة جلمع احلطب، يف ذ1935أيار  17يف 

جرحًا يف جسد  74كان هناك  . أخفى بعد ذلك اجلاة بني االدوال. وأل�ا مل ضضع، بدأ الشاب بضربا باحلجارة إىل أن قتلها. تسعى للهرب، لكنها مل تستطيع. تتبعها شاب من بلدها وهجم عليها الوتصابا
     .من عمره 20عاماً فقط، وكان القاتل يف  16يت مل تتجاوز الشابة ال

 .حكم عليه باملوت، قبل التقرب من سر االعرتاف فقط يف الدقائق األخرية قبل االعدام
 .يف روما 1987تشرين االول 4مت تطويبها من قبل يوحنا بولس الااين، يف 

 .       مت ادخال أنتونيا يف الشهادة الرومانية

 لللتأم
 

 تستطيع أن تكون أمني يف عالقات الصداقة واحلب؟ـ 
 ماذا يعين لك عيش الرمحة يف العالقات مع األشخاص الذين حتبهم؟ 

 صالة  
 

 يا رب،
 يف قليب،

 قد التهب احلب إلحدى خالئقك
 .واليت تعرفها وحتبها أنت أيضا

 أنت الذي جعلتنا نلتقي الواحد باألخر،
 .لكي ال نبقى وحيديني

 أيها الروح اإلهلي،
 أشكرك هلذه العطية

 واليت تغمرين بفرح عميق،
 احلب،واليت جتعلين أشبه بك أنت 

  وجتعلين أفهم قيمة
 .احلياة اليت وهبتين إياها
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 اجعلين ال أفسد هذا الغىن العظيم،
 :الذي وضعته أنت يف القلب

 علمين أن احلب هو عطاء
 .و ال ميكن أن ميزج مع أي أنانية

 أتوسل اليك، ريب،
 ينتظرين و يفكر ّيف،من أجل من 

 من أجل الذي وضع ّيف مستقبله،
 من أجل الذي سيبقى بقريب كل احلياة،

 أجلنا مستحقني واحداً لألخر
 .أجعلنا واحداً لألخر ماال ومساعد

 هيئنا للزواج،
 بكربه، ومسؤوليته،

 هكذا حىت أرواحنا تسري يف أجسادنا
  .وتتوج باحلب

 البابا بولس السادس



 
 

 المرحلة السادسة 
   طوبى ألطهار القلوب فإنهم يشاهدون اهللا 

غالباً ما مت تطبيقها فقط على أبعاد اجلنس واجلسد، كما لو أننا نكون جنسني فقط بسبب . هكذا حساسة فقد أساء فهمها غالباً، وشوهوها. نقاء القلب هي كلمة هلا قصة غريبة
بالكلمات، وأن نكون منافقني قليًال، ونتظاهر أننا نقول اخلري ولكننا ميكن أن ننخدع . النقاء هو القدرة على رؤية األفضل، األجود، األمجل، احلر والذي حيرر من كل شيء. اجلسد

لذلك غالباً اليوم هناك مشاكل، لسنا مدربني على البساطة الصادقة . لكن األجساد ال تكذب، ومن حيب يعرف ذلك جيداً، النشاط اجلنسي هو مكان حلقيقة كربى. نفكر سيئاً 
  .خنتبئ أو نستخدام احليلة لتجنب الصراحةاليت جتعلنا فقراء وضعفاء، غالباً ما 

، فعلينا أن نالحظ أن له صوتاً مجيالً، "غيب"إذا قال لنا أحدهم . ليس النشاط اجلنسي ما جيعلنا جنسني، لكن باألحرى عدم القدرة على رؤية األفضل املوجود والتصرف وفقا لذلك
لكن ذلك حيتاج إىل تدريب كبري لنتعلم أن نكون هكذا أنقياء، لنرى اهللا وبركته يف كل ... ي اإلجيابية هلذا الشخصأن نذهب أبعد من الشتيمة املوجهة إلينا، أن ننتقي النواح

 .    شخص ويف كل حب
 

 ويتياللكارول ف دكان الصائغمن 

 .و يف وسط كل هذا ـ احلرية، حرية، أحياناً اجلنون، جنون احلرية الذي يتشابك يف كومة "
  .احلب والذي يتدفق من احلرية مثل النبع من الرتبةويف وسط كل هذا ـ 

  " . ليس واضحاً وليس رمسياً وليس بسيطاً عسى أن يكون، إن كان شيئاً، بائسا! هذا هو اإلنسان

  شاهد

 مانويل لوزانو كوريدا 
  1971تشرين الثاين  3اسبانيا ـ  1920آب  9
 
 

 حزيران 13 التذكار الليتورجي                                    2010حزيران  12 تطويب
 

 .عائلته كاثوليكية ملتزمة ومنفتحة على احتياجات الفقراء، كو�ا ميسورة احلال
 ."الصالة، الدراسة، والعمل: "أصبح منهاج حياته. سنة 11، بعمر 1931سجل يف حلقة العمل الكاثوليكي يف عام . حيب كثرياً الرياضة. عندما كان طفًال، غالبا ما توقف للتأمل يف السماء مع كل جنومها

 ."العمل الكاثوليكي كل شيء بالنسبة له"يردد أن . العامل كرسول" التهام"يرغب يف 
 .برتدده على مركز شباب العمل الكاثوليكي يف مدينة لينارس، تعلم أن حيب العذراء مرمي 

 .يف فرتة املراهقة، يصبح القديس تارسيسيو اجلديد ألنه حيمل القربان املقدس سراً خالل احلرب األهلية. فوق كل شيء، ينمي محاسه للقربان املقدس. واحلب سيكتب عن اهللا صفحات مملوء باحلنان
يف . ، يتم إلقاء القبض عليه وبعض أفراد عائلته1938شباط  3وبالفعل، يف . ل احلربيعرف جيداً خماطر كونه كاثوليكيًا خال. بأقل من عمر عشرون عاماً، ينشر مقاله األول يف جملة العمل الكاثوليكي يف لينارس

  .السجن، يقضي ليلة اخلميس املقدس كاملة يف عبادة الرب يف القربان املقدس خمبأة يف باقة من الزهور
ومع ذلك فإنه حيافظ على ". سر األمل"يتم تلقيبه بـ . ه يصبح كامًال، ويف التسع سنوات األخرية يفقد البصر أيضاً عجز . سنة مبرض الشلل التدرجيي، والذي جيربه على العيش على الكرسي املتحرك 22يصاب بعمر 

اآلن : "ليناريس، حيث عمد و حيث دفن، يرددالسر هو القربان املقدس، عندما يصبح مشلوًال، على شرفة منزله، وتقع متامًا أمام رعية سانتا ماريا . فرح باطين والذي يظهر بشكل سعادة تعدي الذين يقرتبون منه
 ."وجها اىل وجه مع بيت القربان، أقوم بكتابة فقرة

سيناء، وهي مجاعة : رييةمع أنه مريض، يستعمل الراديو والكتب كوسائل للعمل الرسويل، وأسس مجعية خ. القربان املقدس بالنسبة له هو القوة يف الضعف والسعادة يف االمل، سواء يف كنيسة، أو يف حياة أي مسيحي
    .للصالة من أجل الصحافة، ويدعمهم من خالل اللة الشهرية الذي يكتب فيها

". صايا العشر للصحفينيالو "يكتب للصحفيني صالة و . للصحفينياألعضاء يف اجلمعية هم على مثال موسى، وهو يصلي بأذرع ممدودة على جبل سيناء ملساعدة اسرائيل، هكذا األعضاء يقدمون الصالة كمساعدة 
  ... التعدين، وختطيط املدن، املدرسة، والزراعة، أحداث املدينة، تطور الكون: فهو يعلم كل شيء من وجهة نظر تعاليم الكنيسة

  .وكان قد تتبع أحداث الكنيسة اليت فتفل بالمع الفاتيكاين الثاين. يةكتب يف الروحانيات، اليوميات، املقاالت، ورواية عن السرية الذاتية، ومئات املقاالت يف الصحافة الوطنية واالقليم  9بقي عنه 
 .تويف وهو يتلو السالم املرميي

 ). إسبانيا(يف جيان  2010يف  حزيران 12مت اعالنه طوباوي من قبل املطران اجنيلو اماتو، ممثل البابا بنديكتوس السادس عشر، 
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 للتأمل
فاول أن تفهمه : ماذا تفعل عندما فب شخصاً جسدياً ـ 

 أوًال، أو تستعمل االسلوب املباشر قبل كل شيء؟
كيف تفهم أنه فوق اإلعجاب هناك شيء آخر؟ ما هي 

 األشياء األكثر أمهية للتعرف على شخص؟

 صالة 
 ال تسمح أبداً 

 أن يأيت أحد إليك ويذهب
  .دون أن يصبح أفضل وأكثر سعادة

 .كن التعبري عن طيبة اهللا 
 طيبة على وجهك

 ويف عينيك،

 طيبة يف ابتسامتك
 .ويف فيتك

 لألطفال، للفقراء
 الذين يعانونجلميع 

 يف اجلسد والروح
 قدم دائماً ابتسامة سخية
 اعطهم ليس فقط عنايتك

 .إمنا أيضا قلبك
 األم تريزا

 



 
 

 المرحلة السابعة 
   طوبى للساعين إلى السالم فإنهم أبناء اهللا يدعون  

أم حنن أنفسنا أول من يعكر صفو هذا . أن نكون مع بعضنا البعض دون أن يتعكر الفرح البسيط والعميق لوجودنا معاً . هذه الرغبة حيبها كل شخص... أن نعيش قليًال يف سالم 
أن .  تعمل على هروب السالم، وال تكون عالمة على اخلوف من الصمت، مجيعها أشياء جيدة، طاملا أ�ا ال...السالم، مبلئنا األيام واملناسبات بااللتزامات، بالعمل، بالكلمات 

. احلرب، العنف، الفقر هي عالمات كبرية لعدم وجودنا. نكون أبناء اهللا ليس هناك حاجة للهروب من السالم، ولكن العمل به، حبيث إن اجلميع ميكن أن يكونوا واحدًا لألخر
 .   قبات ولكي يتمكن كل واحد من البقاء بسالم يف حياتهلذلك علينا العمل على هزميتهم، لرفع الع

 
 ويتياللكارول ف دكان الصائغمن 

 احلب ميكن أن يكون أيضاً صراعاً  "
  يدرك الشخصان حيث

  أن عليهم االنتماء واحداً لالخر، بالرغم من إنعدام
 

  شاهد

 جوزيبي تونيولو 
 ايطاليا 1918تشرين االول 7ايطاليا ـ  1845اذار 

 
 

 ايلول 4 التذكار الليتورجي                                    2012نيسان  29 تطويب
 .، وبعدها أنتقل إىل البندقية، مودينا، وأخرياً إىل بيزا، حيث بقي أستاذا حىت وفاته1872، وبقي يف اجلامعة نفسها كأستاذ مساعد حىت عام 1867 خترج من كلية القانون يف بادوا يف عام

   .نزلخربته العائلية غنية باحلنان والصالة، عائلة حيث كلمة اهللا هي امل. ، تزوج من ماريا سكريايت، وأجنب منها سبعة أطفال1878يف عام 
 .يف ذلك الوقت بدأ العمل بتشكيل مجعيات هلذا الغرض. يمن األجواء الاقافية لذلك الوقت، رأب بأن على الكالوليك أن يكونون حايرين يف التمع املدين". عمل املؤمترات"بدأ باالهتمام الفعال بـ 

، خالل املؤمتر العامل الااين للكالوليك االيطاليني، مت تأسيس 1875، و اىل أيلول 1870للعمل الكالوليكي اإليطايل، بعد أحداث روما  حزيران، تأسست مجعية الشباب الكالوليك اإليطالية، النواة األوىل 29يف 
   .، حيث الرئيس االول جوفاين اكوادرين، و هو نفسه مؤسس العمل الكالوليكي مع ماريو فاين"عمل املؤمترات واللجان الكالوليكية"

اللة الدولية "يعطي احلياة لـ 1893ويف عام . تكوين االحتاد الكالوليكي للدراسات االجتماعية يف مدينة بادوا، وكان الرئيس واملؤسس هو جوزييب تونيولو نفسه 1889كانون األول   29ه املنظمة، مت يف على غرار هذ
: يف كتاباته العديدة، يعرض العديد من االبتكارات. تماعية تؤكد على سيادة االخالق والروح املسيحية على القوانني القاسية لالقتصاديعمل تونيولو على إنشاء نظرية اج". للعلوم االجتماعية والتخصصات ذات الصلة

 .جراءات أكار صرامة للكالوليك يف امليدان االجتماعيمن وجهة نظر دينية، هو من املدافعني عن إ. العطل للراحة، حتديد ساعات العمل، الدفاع عن امللكية الصغرية، محاية العمال من النساء واألطفال
، ينشر معاهدة االقتصاد 1918ويف عام . يدافع عن القيمة االقتصادية ـ االجتماعية للدين، وبالتايل التوفيق بني اإلميان والعلم". الدميقراطية املسيحية"يصبح واحدا من املنشطني حلركة  1894و فيما بعد، من عام 

تويف يف اليوم املكرس لسيدة الوردية، الذي عادة ما . قلق إزاء احلرب اجلارية، فيعد نظامًا يف القانون الدويل للسالم ويعهد به للبابا. يتمم عمله وعائلته بوفاء للكنيسة، مقدر من قبل البابوات يف عصره .االجتماعي
عاش ما بني ابراشيات خمتلفة، لكن ميكن القول . يف مدينة بيزا، داره ال تزال حتمل عالمات سليمة حلياته املقدسة والكادحة. السماء يف مدينة بيايف رفاته ترقد يف كنيسة القديسة مرمي املنتقلة إىل. يتضرع إليها كل يوم

   .عنه، مال قليلني أخرين، إنه ال ينتمي فقط هلذه أو تلك من االبراشيات، إمنا للكنيسة االيطالية كاملة
 

 . ، يف روما يف البازيليكا البابوية للقديس بولس خارج االسوار2012نيسان  29لكاردينال دي جورجي، يف مت تطويبه من قبل ا
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 .املزاج، واملشاعر املشرتكة
 هذه هي إحدب العمليات اليت تلحم الكون،
  يوحدون األشياء املنقسمة، يارون تلك التافهة

  " .و يوسعون تلك الضيقة

 أنت الذي ال أعرفك،
 لكن أنتمي إليك،

 أنت الذي ال أفهمه،
 لكن ُتسري قدري، 

 أجعلين أتتبع اىل النهاية
 طريق عالماتك الداخلية

 يف احلب والصرب، 
 يف الوفاء والشجاعة، 

 يف الرب والتوايع، 
  .يف اهلدوء

 داغ همرشولد

 صالة 
 يا رب، أنت هو احلب الالمتناهي

 ، أي مجال، أي طيبةمنبع أي حيا
 لك يأتون ولك يصعدون كل األشياء

 يع يدك على رأسي، يا اهللا
  .فالشر والفويى الذين ّيف ال يطغون

 يا رب، 
 أنت الذي فوقنا،

 أنت الذي أيضا فينا،

 للتأمل
 ماهو مكان اهللا يف عالقاتك يف الصداقة ويف احلب؟ وأي مكان لآلخرون؟ـ 

هؤالء األشخاص الذين جبانبك هم أشخاص مناسبني؟ تتقاسم معهم مجيع 
 احلياة؟

هلا، / يف مشاريعك املستقبلية ما الذي جتعله يقودك؟ تستمع لنفسك، له
   األخرين؟ ما الذي تفعله كبوصلة يف حبر مشاعرك؟
  ما هي املعايري اليت يف مركز مشاريعكم املستقبلة؟



 
 

   الثامنةالمرحلة  
   طوبى للمضطهدين على البر فإن لهم ملكوت السموات  

سوء الفهم، من األخطاء اليت نندم عليها ونطلب  ال أحد حيب دون أمثان صغرية أو كبرية، من الصرب، من. احلب يعلمنا أن هناك تكاليف للعثور على مقياس وعدالته لكل قصة
له وجه يومي مجيعنا يعرفه ويعيشه عندما حيب، قصة مع أخر، ...) بالنسبة للبعض هو اضطهاد حقيقي باملعىن الدقيق للكلمة من العنف والسجن واملوت (االضطهاد . املغفرة

  .عندما حتب كل شيء سيكون سهًال، وتلقائياً، عندما حتب لن يكون هناك مشاكل: عن احلب سهلة جداً " تلفزيونية"لدينا فكرة . عدالة وحقيقة مثنها غايل
  .لكننا نشرتي فعالً اللؤلؤ الثمينة... ببساطة هذا ليس صحيحا، هناك مثن جيب أن يدفع، مثل أي شيء مثني، يف بعض األحيان مثن غال جداً 

 ...وإىل األبد، مع الوفاء  هكذا حيبنا اهللا يف يسوع، كل يوم من أيام حياتنا
 

 ويتياللكارول ف دكان الصائغمن 

 خلق الشيء الذي يعكس الكينونة واحلب املطلق "
 . " هو رمبا الشيئ األكثر متيزاً يف الوجود

 

  شاهد

 البرتو هورتادو 
  تشيلي 1952آب  18تشيلي ـ  1901كانون االول    22

 
 

 آب 18التذكار الليتورجي                                                2005تشرين االول  23 تقديس
 

   .1917سنوات، يدخل الربتو املدرسة الداخلية للقديس إغناسيو و يبقى حلني أمتام دراسته، يف  4بعد طفولة اتسمت مبوت األب عندما كان عمره 
، يقوم باخلدمة العسكرية يف 1920مابني آب وتشرين الثاين . ينظم، مع طلبة آخريني، استشارات قانونية للعمال. يدرس القانون يف اجلامعة الكاثوليكية يف تشيلي، حيث يوفق جيداً ما بني الدراسة وخدمة اآلخرين

 .جيري اجلزء األول من تدريبه يف مدينة شيالن، مث يف مدينة قرطبة. لك، إىل أن خيتار الدخول يف ابتداء اآلباء اليسوعيونيريد الربتو أن يعمل إرادة اهللا ويصلي كثرياً من أجل ذ. فوج يونغاي
. 1935و  1924يف العلوم الرتبوية مابني  يدرس الفلسفة ويبدأ بدراسة الالهوت يف ساريا يف أسبانيا، ويكمل الدراسة يف لوفان حيث يناقش الدكتوراه 1931و  1927مابني . 1925آب  15يصبح راهبًا يف 

  .يتم رسامته كاهناً  1933آب   25يف 
سنة،  35مر ، وبع1936كانون الثاين   22يف . جلامعة الكاثوليكية يف تشيليقبل أن يعود اىل تشيلي، يزور بعض الدول األوروبية، بدف دراسة املؤسسات التعليمية املختلفة ويسعى جاهداً إلنشاء كلية الالهوت يف ا

يف مدينة ساندياغو خدمته الرسولية مع الشباب، بصورة خاصة يف داخلي القديس إغناسيو واجلامعة الكاثوليكية، يعزز خدمة األكثر  1936يبدأ يف شباط . يعود إىل الوطن ليعمل أستاذاً لألخالق وعلم االجتماع
   .ويعطي يف نفس الوقت أمهية كربى إىل الرياضات الروحية". إىل الاالت االجتماعيةأن نكون كاثوليك يعادل أن نكون متنبهني : "فقراً، ألنه يكرر
. اة الكنيسةمن  نبض البابا بيوس احلادي عشر للمشاركة الفعالة للعلمانيني يف حي 1923، مت تعيينه مساعداً لشباب العمل الكاثوليكي من سانتياغو، حيث تأسس العمل الكاثوليكي يف عام 1941يف بدايات عام 

  .1944مل يكن عمله دائماً مفهوماً و يقدم استقالته يف تشرين الثاين . بذه الصفة، تنقل يف البالد، منظماً اجلماعات وواعظاً يف الرياضات الروحية. فيما بعد، يتم تعيينه مساعداً وطنياً لنفس شبيبة العمل الكاثوليكي
  .، يؤثر هذا الفقري به بعمق"شخص فقري بال مأوى"لة باردة وممطرة، يقرتب منه قبل ختليه  بشهر، كما يقص هو بنفسه، يف لي

كمواطنني، وأكثر أن يعود للفقراء ووعيهم بقيمتهم كأشخاص، بكرامتهم  "يريد الربتو . عمل ال يزال حياً اىل اليوم يف تشيلي. ، حيث مت مباركة الدار األوىل من قبل رئيس أساقفة ساندياغو"فوكوالر املسيح"وهكذا ولد 
كيفية القيام بعمل جيعل الكنيسة حاضرة يف " إلجياد )  ASICH(، يوم القلب األقدس، ومع جمموعة من اجلامعيني، أسس العمل النقايب واالقتصادي التشيليي 1947حزيران  13يف ".  من ذلك، كو�م أبناء اهللا

وبعد ذلك ذهب اىل روما وتكلم مع األب العامل لآلباء . ، زار فرنسا، لورد، أسبانيا، وشارك يف أسبوع املساعديني الكنسيني لشبيبة العمال الكاثوليكية1948و كانون الثاين  1947ما بني متوز ". إطار العمل املنظم
يف التزامه، ليس بدون انتقاد، إىل حني أصابته مبرض عضال، والذي قاده للموت، الذي استمر . اليسوعيون، مع املطران مونتيين ومت استقباله يف مقابلة خاصة مع البابا بيوس احلادي عشر، والذي قدم له كل الدعم

 . قبله بشجاعة واستسالم هللا
 . 2005تشرين االول  23مت تقديسه من قبل بندكتوس السادس عشر، يف 

 
 

 للتأمل 
 

 هل فكرت يف أي وقت مضى أن بناء قصة حب يعين أيضاً البحث عن اهللا وبره؟ـ 
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 صالة 
 مرمي املقدسة،

 .ساعدينا أن نكون أوفياء لساعتنا
  .مليئة بالتحديات واآلمال ،"درامية ورائعة"إ�ا ساعة 

  هناك حاجة ملؤمنني علمانيني
 يعيشون قدسية عماذهم والتزامهم الرسويل باملريون،

 ويعيشون مع البساطة اليومية السر الفصحي، 

  وليسوا خائفني من الصليب
  .وال االستشهاد

 فقط يعيشون مع فرح القداسة
  بالشركة مع رسالة الكنيسة

 بيرونيو أدواردو



 1987يوم الشبيبة العالمي، بوينس آيرس سهرة ـ 
لو " (يا رب، أن أبصر "، مثل اعمى ارحيا الذي قال ليسوع صالة واثقة والصادقةبأدعو كل واحد منكم شخصيا أن يسأل اهللا 

و اليت هي طوال حيايت، لطة احلب خما هي  أبصراألوقات، وخصوصا أن ما هي إرادتك يل يف مجيع ،  أن أبصر يا رب ).18،41
 .علماينكراهب او راهبة، او  أو ك، ككاهن: ا يف الطريق الذي تقودين اليهأعطين السخاء بان أقول لك نعم و أن اكون خملص. دعويت

 .عائليت و يف كل العامليف ألكون ملح و نور يف عملي، 
 .، أمناالقديسة هذه الصالة يف يد مرمي واضع

 
 يوحنا بولس الثاين

 
 2011 مدريد ،العالمييوم الشبيبة 

اإلميان ال يتعارض مع . إذا بقيتم يف حمبة املسيح، متجذرين يف اإلميان، تلقون، حىت يف وسط احملن واملعاناة، مصدر الفرح والسعادة
قل من أعزائي الشباب، ال تتفقوا مع شيء أقل من احلقيقة واحلب، ال تتفقوا مع أحد أ. مثلكم العليا، على العكس، يرفعها ويتقنها

  .املسيح
وكيف . أعزائي الشباب، الكتشاف واتباع منط احلياة اليت يدعو الرب كل واحد منكم بأمانة، البد من البقاء يف حبه كأصدقاء  (...)

 ميكن احلفاظ على الصداقة إال من خالل االتصاالت املتكررة، واحملادثة، والبقاء متحدين، ومقامسة اآلمال واهلموم؟ القديسة ترازيا
راجع كتاب " (احملادثة بصداقة، البقاء عدة مرات على اتصال لوحدنا مع من نعرف أنه حيبنا"الطفل يسوع كانت تقول إن الصالة هي 

   ). 8احلياة، 
 

 بندكتوس السادس عشر
 

 2013 تموز 28، ، ريو دي جانيرويوم الشبيبة العالميالسالم المالئكي ـ 
بأ�ا ستصبح أم يسوع، املخلص، هي، بالرغم من عدم فهم بصورة كاملة معىن هذه الدعوة، وثقت عندما املالك جربائيل بشر مرمي 

نعمة أن تكون أم  أن تلقتبعد بعد ذلك مباشرة ماذا فعلت؟ ). 1،38لو " (أنا أمة الرب فليكن يل حبسب قولك : "باهللا، و أجابت
ة و مضت، خرجت من منزهلا مسرعة ملساعدة قريبتها اليصابات، و اليت  ، مل حتتفظ لنفسها باهلدية، شعرت باملسؤوليالكلمة املتجسد

أمتت بادرة حب، و عمل خري و خدمة ملموسة، حامله يسوع و الذي كان ). 1،  39ـ  38بتصرف لو (كانت حباجة للمساعدة 
 ! قامت بذه املبادرة بسرعة. يف بطنها

 . هي اليت استلمت العطية االغلى من اهللا، أجابت كمبادرة اوىل باملضي للخدمة و محل يسوع. هكذا، أحبائي، منوذجنا
  

 2013تموز  25يوم الشبيبة العالمي، ريو دي جانيرو، للشباب األرجنتينيين ـ 
أذا تريد أن تعرف ماذا عليك أن تفعل بشعل ملموس . ماذا علينا أن نفعل، أبونا؟ أنظر، أقرأ التطويبات ستجعلك أفضل. التطويبات

 . 25التطويبات و مىت . باذين الشيئني سيكون عندكم خطة العمل. ، هو الربوتكول الذي سنحكم عليه25أقرئ مىت فصل 
 فرنسيس



2013تموز  25الترحيب ـ يوم الشبيبة العالمي، ريو دي جانيرو،  حفل  

أعزائي الشباب، اذا أردنا أن يكون حلياتنا معىن حقيقي و كامل، مثلما ترغبون و تستحقون، أقول لكل واحد و واحدة  
و كل يومك ” رجاءضع ”وسيصبح للحياة طعم جديد، وسيكون للحياة بوصلة تشري اىل االجتاه؛ ” ضع أميان” :منكم

و وجودك سيكون مثل بيت مبين على ” ضع حب“سيكون مستنري و أفقك لن تكون بعد مظلمة، امنا مستنرية؛ 
 !ضع أميان، ضع رجاء، ضع حب. قونك املسريألنك ستلتقي أصدقاء كثريين يراف الصخر، و مسريك سيكون مبهج،

ضع “: اليوم أقول لكم، لكل واحد منكم} .…{. ”ضع حب“، ”ضع رجاء“، ”ضع أميان“: مجيعهم متحديني 
و سرتى كيف تنمو اجنحة الرجاء لرتحل بفرح يف ” ضع املسيح“يف حياتك و ستجد صديق تثق به دائما ؛ ” املسيح

ألننا مجيعا نريد أن يكون . وحياتك ستكون كاملة من حبه، وسوف تكون حياة مثمرة” ضع املسيح“طريق املستقبل؛ 
!احلياة اليت تعطي احلياة لآلخرين لنا حياة مثمرة، وهي  

كم من اخلري يعود علينا أن ! ما ألذ أن منلك هذه الشريعة. لنسأل الرب أن يفهمنا شريعة احلب. 101فرح االنجيل 
ال تدع الشر يغلبك، بل “ : حتريض بولس موجه اىل كل منا! شيءنعم، فوق كل ! شيءحنب بعضنا بعض فوق كل 

).6،9غل (” فلنعمل اخلري وال منل“ : و أيضا). 12،21رو (” اغلب الشر باخلري  
 فرنسيس
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