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 .واودعكم ثالت مهمات" نعم"لـادعوكم لتجديد ا احبائي

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

اسعوا الى تعزيز روحانية الوحدة مع رعاة  ،"الشركة"المهمة الثانية هي
الكنيسة، مع كل االخوة بااليمان ومع كل الكنائس، كونوا خميرة الحوار مع كل 

 . االنفس ذي االرادة الصالحة

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

 . للعالم

 2004ايلول  5لوريتو /  الثاني سيوحنا بول

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

. في كيان و عمل الكنيسة" مشاركين في المسؤولية"فعال  الدين، انما كاشخاص
(...) 

احصدوا عالقات شخصية اصيلة مع الجميع، بدء من العائلة، و قدموا 
استعدادكم للمشاركة على جميع مستويات الحياة االجتماعية، الثقافية و 

 . السياسية متخذين دوما الخير العام كهدف

، "المنتدى الدولي للعمل الكاثوليكي"رسالة الى / بندكتوس السادس عشر
 2012اب  10

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

. لكن ليس البقاء مغلقين .البقاء في يسوع، البقاء مع يسوع. البقاء: االول هو
: تتوقفواال ! أبدا عمل كاثوليكي واقف، من فظلكم. االنطالق: الفعل الثاني

أذهبوا على طرقات مدنكم وبلدانكم وأعلنوا أن هللا هو أب وأن يسوع ! أذهبوا
في النهاية، الفرح ، أفرحوا ... المسيح قد عّرفكم إليه، ولهذا تبّدلت حياتكم

 ...كونوا أشخاصا يرتلون الحياة، يرتلون اإليمان! بالرب دائما وابتهجوا

ا ترى أبعد من المظاهر؛ آذانا تعرف لنسأل الرب أن يعطي كل واحد منا عيون
ولنسأل . اإلصغاء للصراخ والهمسات والصمت؛ وأياد تدعم وتعانق وتعتني

 .الرب أن يهبنا قبل كل شيء قلبا كبيرا رحوما، يريد خير الجميع وخالصهم

اإلطار االجتماعي والكنسي الحالي، إنكم علمانيو العمل الكاثوليكي مدعيون في 
االرسالي المنفتح على اآلفاق التي يرشد الروح الكنيسة إليها لتجديد الخيار 

كل شيء : هذا الخيار االرسالي. كتعبير عن الشبابية الجديدة للرسولية العلمانية
النموذج : هو نموذج العمل الكاثوليكي. يجب أن يكون إرسالياً، كل شيء

 . هذا هو خيار اليوم في العمل الكاثوليكي .االرسالي

 2014ايار  3، روما، "العمل الكاثوليكي "فرنسيس حديث للـ 

 

 

 )2012بعد مجمع رومانيا ( الدول االعضاء

البانيا، النمسا، ايطاليا ، مالطا، بولونيا، رومانيا، اسبانيا، سويسرا : اوروبا
 .االيطالية

 .االكوادور، االرجنتين، كولومبيا، المكسيك، باراغواي، بيرو، فنزويال: اميركا

بروندي، كاميرون، ساحل العاج، كينيا، كونغو، رواندا، سنغال، تنزانيا، : افريقيا
 .غابون، ، سودان، جمهورية وسط افريقيااوغندا

 بورما :اسيا

 ) مع اتصاالت بكثافات مختلفة( الدول المراقبة

،  التشيكتوانيا، البرتغال، يفرنسا، ل ،كرواتيا ،البوسنة و الهرسك، بلغاريا: اوروبا
  .مولدافيا، سلوفاكيا، اوكرانيا، المجر

 ، مصر،، توغو، غانا، بنين، بوركينا فاسو، تشادمالي، نيجريا، زامبيا :افريقيا
 . برازافيل كونغو، غينيا، نيجر

، تشيلي، كوبا، كوستاريكا، غواتيماال، السلفادور، نيكاراغوا ،البرازيل :اميركا
 . اوروغواي، الواليات المتحدة االمريكية

 السو، الهند، تايالند كوريا، فلبين، :اسيا ـ المحيط الهادئ

 )بيت لحم و الناصرة(االرض المقدسة 

 .بابوا غينيا الجديدة : اوقيانوسيا

 

 2017ـ 2012السكرتارية 
 اسبانبا ،رومانيااالرجنتين، بروندي، ايطاليا، 

 غارسيا إيدواردو المطران: الدعم الكنسي

 )االرجنتين(انزاوراغا اميليو : منسق السكرتارية

 )رومانيا(كودروتسا فرنيا  :مسؤول تنسيق الشباب

 )ايطاليا(كيارا فينوكيتي  .الدعاية

 )ايطاليا(جاني روتوندو : االدارة

 ماريا غراتسيا تيبالدي: السكرتارية في روما

 



 الشباب تنسيق

ريو ،  2011مدريد ، )تأسيس التنسيق( 2005كولونيا   :العالمي ةبييوم الشب •
 . 2016، كاراكوف 2013 دي جانيرو

كانون الثاني  6ـ  2007كانون االول  28حج عالمي الى االرض المقدسة  •
2008 

 ،خطة عمل للشبيبة في ارض يسوع: مقترحات للتنشئة. معا في قلب العالم •
  .2010كانون االول  13الثاني ـ  تشرين 89

 .2013تشرين االول  7ـ  1ـ روما، )  االتحاد االوربي(اسبوع شباب  •
:  2013تشرين الثاني  20ـ  18، كونستانتسا / ملتقى شباب البحر االسود •

 .   2014اب  27ـ  23، كونستانتسا بوخارست ـ 
 

 البالغين و االطفالتنسيق 

 .البالغين و االطفالتأسيس تنسيقات : 2015اذار  •
 .لقاء تنسيقات البالغين و االطفال بمناسبة عام الرحمة: 2016ايلول  •

 منطلقعمل كاثوليكي 

هو جواب على الدعوة الملحة  للبابا فرنسيس لكنيسة  المنطلقالعمل الكاثوليكي 
نص برنامجي للكنيسة هو : االنجيل فرح في اإلرشاد الرسولي الوارد منطلقة

 .للعمل الكاثوليكي جمعاء وخصوصا

العمل لتجديد حياة " المنطلقالعمل الكاثوليكي "السكرتارية تقدم أداة عمل 
مع رؤية عالمية على مختلف المستويات، في الكنائس المحلية، الكاثوليكي 

 ".كاثوليكية"

 ينرسلمهو جماعة من التالميذ الالمنطلق العمل الكاثوليكي   .1
ها أن تدع والتي ال يمكن، إرساليتحول شخصي، تحول رعوي، تحول   .2

  االمور على ما هي عليه
 االبعاد االجتماعية للتبشير  .3
 العمل الكاثوليكي و التحديات المقترحة   .4
  نمضي قدما معال .5
 

 

 
 

 

 نشأتشابة  مؤسسةهي " المنتدى الدولي للعمل الكاثوليكي"  1987عام  من
دعوة العلمانيين ورسالتهم في الكنيسة "االساقفة  بعد سينودس 1987عام 

 ".والعالم

االرجنتين، النمسا، ايطاليا، مالطا، المكسيك، باراغواي، : الدول المؤسسة
 .رومانيا و اسبانيا

من قبل المجلس الحبري للعلمانيين " المنتدى الدولي للعمل الكاثوليكي"ـأعترف ب
 . ة النهائية على الوثيقة القانونيةتمت الموافق 2000و في عام  1995في عام 

، "العمل الكاثوليكي"حول ول مؤتمر دولي أفي روما، تم عقد  2004عام 
العمل "الى العمق، بالتعاون مع المجلس الحبري للعلمانيين حول موضوع  

وقد توج المؤتمر بلقاء البابا يوحنا . لتكن لدينا الشجاعة للمستقبل" الكاثوليكي
 .ايلول في لوريتو الخامس منالثاني في  صبول

" المنتدى الدولي للعمل الكاثوليكي"ـ،المشاركين بالمجمع الخامس ل 2008عام 
العمل "عام على  140مرور التقوا بالبابا بندكتوس السادس عشر، بمناسبة 

 . ، في الرابع من شهر ايار في ساحة القديس بطرس"االيطالي الكاثوليكي

مع ممثلين لبعض  "المنتدى الدولي للعمل الكاثوليكي"، سكرتارية 2014عام 
 .السادس ايار، قاعة بولس 3الدول، شاركوا في اللقاء مع البابا فرنسيس، في 

 

 المجمع التاسيسي 
 1991روما 

 المجامع العادية 
 2008روما  ،2004، روما 2000، روما 1997، االرجنتين 1994النمسا 

 .2012و رومانيا 
 اميركاقارة لقاءات 

، 2003، بيرو 1999، المكسيك 1996، باراغواي 1994فنزويال 
 .  2015 المكسيك ،2010المكسيك  ، 2006االرجنتين 

 لقاءات قارة اوروبا و البحر المتوسط 
و  2007، اسبانيا 2003، بوسنة و الهرسك 1998، رومانيا 1997مالطا 

 .2010بولونيا 
 افريقيا  و أقاليم لقاءات قارة

، 2011 و سنغال 2010، رواندا 2006، اوغندا 2002، بروندي 2000كينيا 
 .2016 بروندي

 لقاءات قارة اسيا
 .2012تايالند 

 

 

 

 

 الهوية 

جمعيات  مكون منتحادات حركات العمل الكاثوليكي، واجمعيات ل المنتدى الدولي
و المتوافقين مع العلمانيين الرسوليين المؤسسين على المستوى الوطني 

كنسية، علمانية، عضوية، تعاون مع المناصب (المميزة االربعة  المالحظات
: 20رقم " العلمانيون"مرسوم المجمع الفاتيكاني الثاني  المشار اليهم في )الكنسية

عادة التعريف الواردة في االرشاد الرسولي بعد المجمع إ يقعون ايضا في، و3ـ2
 .31ـ3رقم  "العلمانيون المؤمنون بالمسيح"

 الغاية

العمل "ـ المنتدى هو المكان الذي يعاش فيه الرعاية والتضامن ما بين اعضاء 
 .لمختلف الدول والمناطق والقارات" الكاثوليكي

ـ تحليل المشاكل الكبيرة على المستوى العالمي التي يطرحها المجتمع المعاصر 
 "  العمل الكاثوليكي"على الكنيسة و

مع احترام االختالفات الرعوية والتنضيمية " ديدالج عليمالت"ـ تنشيط و تشجيع 
 "  العمل الكاثوليكي"لكل وحدة من 

  االهداف

اتحادات حركات العمل الكاثوليكي في و أـ  تعزيز التفاهم المتبادل مابين جمعيات 
 البلدان المختلفة 

و جمعيات ل الى دعم و تطوير الخدمة المعينة الداعيةب ـ تشجيع المبادرات 
 هويتم بما يطابقاتحادات حركات العمل الكاثوليكي والمدعويين لممارستها 

الثقافي و  االختالف يتطلبه بماتنوع الطرق واالشكال  بالرغم من الخاصة
 االجتماعي و الكنسي حيث يعملون

ج ـ تشجيع المبادرات التي تدعو للتعمق بالمشاكل التي تمس الحياة و رسالة 
 لعالمي والقاري واالقليميالكنيسة على المستوى ا

د ـ أقامة عالقات حوار و تعاون مع جميع المنظمات ذات الطابع العلماني 
المعترف بها الرسولي على الصعيد الدولي، مع ايالء اهتمام خاص للمنظمات 

  .المنظمة الكاثوليكية الدوليةمثل 

المنتدى امام  اتحادات حركات العمل الكاثوليكي المنتمين الىو جمعيات  ه ـ تمثيل
 المجلس الحبري للعلمانيين وغيره من المؤسسات التابعة للكرسي الرسولي

اتحادات حركات العمل الكاثوليكي المنتمين الى المنتدى امام و و ـ تمثيل جمعيات 
 المنظمات الدولية المدنية مع احترام الطبيعة الكنسية للمنتدى واهدافه

 

 من الوثيقة القانونية

 


