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  الكاثوليكي العمل حول الثاني المؤتمر
  يلهمنا الذي القصد 

 فعالة كأداة  الزمن، لهذا(  AC) كاثوليكي  عمل اقتراح

 ناضجين، علمانيين بتنشئة هللا، شعب الكنيسة، لرسالة

 الكنيسة، في المسؤولية، في مشاركين مرسلين، تالميذ

 .المجتمع وفي الرسولي الشركة سر

 

  االهداف
الحاضر ليومنا مفيد و جذاب، حي، كاثوليكي عمل اقتراح  

 

  العالم أنحاء جميع في يتحقق أن قادر كاثوليكي عمل عرض

 

 الكاثوليكي العمل يقترحه الذي المسار بخبرة الشهادة
 بمفاتيح أيمانهم لعيش الجماعات و االشخاص على

  رسولية
 

 
 على كحافز االعمار لجميع العضوية خيار على الحث

. المسؤولية و المشاركة  

 

 

 مع (CL 31) الرعوية الخطط في المشاركة خالل من الرعاة، مع بِشركة

 في المشتركة والمسؤولية (AA 20) التعاون لعيش االخرى الكنسية الحركات

  .الوحدة خدمة
 

En salida  "الكنيسة رسالة كل متخذين ،رسولية بمفاتيح ،"منطلقة 

 (.CL 31, EG 34-39) اإلنجيل قلب من الواقع لتحويل

 
 

 السالم ،العام الخير ،لقاءال ثقافة لتعزيز  الجميع أجل من و الجميع مع

 EG) المؤمنين غير مع و األديان وبين ةالمسكوني االبعاد في والتضامن،
111-134, 238-258.) 

 
 

: الجريحة االنسانية تقيم حيث الضواحي في خصوصا االماكن جميع في
 االتجار الحروب، األرض، استغالل والسكن، العمل فرص توافر عدم ،الفقر

 .رحماء لنكون ،(EG 52-109 e 177-258) اإلدمان الهجرة، بالبشر،
 

 لمستقبل مصيري   هو" الخير حيث العائلة من بدءا الحياة ظروف جميع في

 عالم في السياسي، و االجتماعي االلتزام في ,(AL 31)" والكنيسة العالم

 اسلوب على للحث الخ، السياسة، في بالخليقة، العناية االقتصاد، في المعرفة،

 (. LS 202-246) للحياة جديد

 
 الخدمة، في  واقع لكل وفقا ,(AA 20) مختلفة بطرق يتأقلم الكاثوليكي العمل

 (EG 77) الجماعة في ملموسة بخبرة و ملتزمة ناضجة، علمانية على مشجع

 لذلك،. االجتماعية الظروف جميع و للحياة المختلفة المراحل يتضمن حيث

 دميق  ـ أعمل أحكم، أنظر،  –( CL 31)  خاصة بمنهجية و العضوية بمعيار

 . اليومية الحياة في تتجسد والتي علمانية، وروحانية متكامل تنشئة مسار
 

 

الكاثوليكي العمل  
   اليوم نحن من

 
 علمانيين

 رسالة العالم في ونعيش (EG 102) هللا شعب في العظمى االكثرية نحن

 وآماله همومه مع الشعب وسط في المرسلين، سوعي تالميذ نحن. الكنيسة

(GS 1, EG 177-258)، للقداسة دعوتنا نعيش حيث . 

دعوة مع   
 حياة أجل من قوية عاطفة تحركه الذي و للتبشير، االسلوب هذا"

 يشكله الذي الكاثوليكي للعمل خاصة بصورة مناسب هو الناس،

. الكهنة مع وثيق بشكل مشتركة مسؤولية له الذي االبرشي العلماني

  بين الجمع على قادرة ألنها كبير، بشكل تساعدكم جمعيتكم شعبية

 بتوجيهها المجتمع تحوالت في يساهم ما مع الكنيسة داخل االلتزامات

"الخير نحو  

( 50.30..15. فرنسيس، بابا)   

 
 و كعطية الكاثوليكي، العمل في خاصة كدعوة تتحقق العلمانية الهوية هذه

 وبطريقة بحرية، المشاركة يتم عندما العلمانية، للخدمة فريد كشكل

 . (CL 31)القدس الروح من بَدفع وثابتة، ُعضوية

 

 الكنيسة جعل يتم حيث ،(األبرشية) المحلية الكنيسة الى االنتماء ن

 الجماعة لنمو الكنسي بنائها و حياتها الى انتماء هو ،مرئية الجامعة
 .العالم حياة أجل من ،(AG 15, EN 73, CL 31). المسيحية

 

ltà.  


