
تنسيق الشباب –المنتدى الدولي للعمل الكاثوليكي   
 

2018اذار  12روما،   

 
 

،الكاثوليكي العمل شباب أعزائي  
 

اساقفة من جميع انحاء العالم حيث لشباب، ء: بابا فرنسيس دعى لعقد سينودس لهو عام مهم للشباب و للكنيسة جمعا  2018عام مثلما نعرف، 

 سوف يتكلمون عنا نحن الشباب. 
. كل واحد منا، شباب ايطاليا و العالم، سيكون بطل و مشارك في عملية السينودس آباء بين للحوار مناسبة مجرد كوني لن ، ذلك ومع 

 اللقاء خلل بذلك القيام فعلا  ويمكننا!"  والبابا واألساقفة للكنيسة يقولونه ما لديهم الشباب جميعير. مثلما قال لنا الحبر االعظم، "التغي
.الشهر هذا روما في سينعقد الذي  للسينودس التحضيري  

 هذا في جسديا حاضرينسيكونون ( الكاثوليكي للعمل الدولي المنتدى تمثلس التي لويزا بينهم من) العالم دول جميع من شاب مندوب ثلثمائة
!االجتماعي التواصل وسائل خلل من كيف؟. هامة مساهمة تقديم على قادرين نسنكو ، بلداننا من ، جميعنا لكننا. االجتماع  

 على رداا  كلمة 200 إلى تصل رسائل نشر يمكننا حيث ،فيسبوكال في مجموعة إلى االنضمام يمكننا( اذار 16 الجمعة حتى) فصاعداا  اآلن من

ا نشرها سيتم التي األسئلة .االثنين يوم من بدءا  
 

:منها لكل هاشتاغ محدد مع ، رئيسية مواضيع ثلثة هناك سيكون  
 

اليوم عالم في لشبابا فرصو تحديات  
◦     #ChiSonoIo, #diversità, #futuro, #VitaDigitale, #interiorità 

 
 االيمان و الدعوة، التمييز و المرافقة

◦     #Gesù, #credo, #chiamato, #scelte, #guida 

 
للكنيسة والرعوي التربوي العمل  

◦     #Chiesa, #protagonista, #piazza, #proposte, #linguaggi 
 

السينودس موقع مع كل هاشتاغ هناك ملف توضيحي. الملفات منشورة في  
www.synod2018 

يمكنهم ان يكونوا وسائل مفيدة للتامل في هذه المواضيع، قبل ان نقول كلمتنا. يمكننا اختيار قراء هذه الملفات لوحدنا او  هذه الملفات 
( رورة ان يكونوا اعضاء في المجموعةالعمل الكاثوليكي، مع دعوة اصدقاء ليس من الضمجموعات شباب مثل خلل لقاءات كمجموعات ) 

سياخذها معه الى السينودس. بدوره نشرها على الفيسبوك. ملخص المداخلت سوف تبعث الى بابا فرنسيس الذيبعدها صياغة مداخلة و   
 

اذا فضلتم التعبير عن افكاركم من خلل مقطع فيديو، يمكنكم القيام بذلك من خلل رسالة واتساب لمدة دقيقة واحدة كحد اقصى، يمكنكم 
 ارساله على الرقم 

+39 342 601 5596 

 ايضا في هذه الحالة يمكنكم الرد على واحد او اكثر من المواضيع المذكورة اعله. 
  

من خلل وسائل التواصل االجتماعي، ابعثوا لنا  ما قبل السينودس التحضيرية مرحلةالنطلب منكم ان تخبرونا كيف فكرتم بالمشاركة في 
.اثوليكي يشاركون في رحلة السينودسركة في كيفية شباب العمل الكاحتنا في الفيسبوك. نريد نشرها للمشرسائل مع صور على صف  

 كشباب العمل الكاثوليكي نشعر اننا نشارك مشاكة كاملة في مسيرة السينودس. نريد ان نقول كلمتنا. نريد ان نشارك في بناء الكنيسة
 

 شكرا و مسيرة سينودس مباركة 
    

ترايدنتي ميشيل و   ألفارانو لويزا  
العمل الكاثوليكي االيطالي –نواب الرئيس الوطني لقطاع الشباب   

المنتدى الدولي للعمل الكاثوليكي  -مسؤولي تنسيق الشباب  
 

http://www.synod2018/

