
 

 

 

 العمل الكاثوليكي
 أسئلة وأجوب

 للتعرف عليه
 

 

 

 

العمل الكاثوليكي ينظم العلمانيين في مجموعات داخل 
الرعية حيث يتم تقاسم االيمان، إعادة النظر في الحياة و 

من خالل المسارات . إيجاد الدافع ليكونوا ملح االرض
يتم تعليم االطفال، الشباب و البالغين ليكونوا شهداء لحب 

الرهان على منهجية تتطلب التنشئة و التحويل . هللا
لداخلي لألشخاص و تشجع على االلتزام في تغيير ا

: مساحات رعوية حيث. الواقع االجتماعي   

 

 بين من القائم و المصلوب المسيح بيسوع إيمانه ينابيع الى المرء فيها يعود
 حيث اليومية، االهتمامات و عمقا االكثر القضايا فيها تتقاسم حيث االموات،

 فيوجه اختباره، و االنسان بوجود الخاص التمييز إنجيلية، بمعايير و يتعمق،
.االجتماعية و الفردية خياراته الجمال و الخير  

77 االنجيل فرح   
 واالطالع حياتهم، ومشاركتهم الناس، مع" االنغماس" يعني المنهج هذا أتباع
 وأيضاً  جروحهم، وعلى العميقة تطلعاتهم وعلى ورغباتهم، اهتماماتهم على

.منا يحتاجون ما معرفة  

2017 نيسان 27 فرنسيس،

 
 

" العلمانية الخدمة فريد من شكل "العمل الكاثوليكي هو 
يقدم مقترح ). 1977نيسان  25بولس السادس، (

، حتى عاياتنظيمي للجماعة الرسولية من اجل جميع الر
اعالن االنجيل من قبل العلمانيين يكون اكثر فعال و يتم 

.تحقيقه في اجواء من الشركة و العاطفة الرسولية  
يقدم للرعايا مسارات تنشئة تجمع ما بين كلمة هللا، 

محتويات التعليم المسيحي، السلطة التعليمية للكنيسة و 
اة الحياة نفسها، في محاولة لتوحيد ما بين االيمان و حي

.العلمانيين  
 

 نحو وجهوها رسولية، خبرة مساراتكم، و اقتراحاتكم، مبادراتكم، كل اجعلوا
 يجب واألبرشية األسقفية مع عالقتكم. الذات على للجمود وليس اإلنجيل إعالن

 كما. لكم المجاورة والمناطق وبلداتكم مدنكم طرقات في ملموساً  تعبيراً  تجد أن
 البذار لزراعة الكبير المسؤولية بحس بالشعور استمروا ، قبل من الحال كان

 انخراطكم خالل من الخيري، عملكم خالل من العالم، حياة في لإلنجيل الخيرة
 أيضا. للكلمة األنبل بالمعنى السياسي العمل رجاء، ولكن – السياسي العمل في
.الثقافي الجو في والمشاركة بالتعليم القوي التزامكم خالل من  

2017 نيسان 30 فرنسيس،  

 

 

العمل الكاثوليكي، هو علمانية ناضجة مع مشروع في 
خدمة الرعايا و مجاالت الحياة، جمعية تريد ان تكون 

.مع الجميع و من أجل الجميع" رسالة"  

 
 في مرافقتهم و الجميع استقبال: الكاثوليكي للعمل الكنسية لألمومة تحد إنه

 تكونوا أن عليكم. (...) أكتافهم على يحملونها التي صلبانهم مع الحياة طريق
 دون الكنيسة في توجد التي المؤسسية والحركات المواهب لبقية اللقاء مكان

. الهوية فقدان من الخوف  

. اإلنجيل إعالن أجل من الكاثوليكي العمل التزام تحديث و تجديد الحيوي من
 المناسبات، جميع في و مكان، كل في شخص، لكل تصل أن يجب المهمة هذه
 فرح انقلوا(...)  .نظرية مبادئ مجرد وليس واقعي بشكل بنا، يحيط ما كل في

 ومن ُمناَسبة، كل في اإلنجيل، تعلنون عندما به تشعرون الذي الفرح االيمان،
. مناِسبة غير  

2017 نيسان 27 فرنسيس،  
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العمل الكاثوليكي للجميع، لألطفال، الشباب و الكبار، 
للعوائل، للعلمانيين في رعايانا و أبرشياتنا، مع الكهنة 

. المساعدين  

 

 

 
 و الناس من يأتي فهوة الناس، عن بعيداً  يقوم ان الكاثوليكي للعمل يمكن ال

 هذا شعبية، أكثر الكاثوليكي العمل تجعلوا أن عليكم. الناس وسط في البقاء عليه
 هي وال. وموهبة حقيقة ولكن صورة مسألة ليست انها. للناس التوجه معنى
 أي من باالشمئزاز يشعر لم الذي المعلم خطوات اتباع إنما ديماغوجية، مسالة
.اإلطالق على شيء  

 الفتيان، يبشرون الفتيان. مهمة في مرسلين هم الكاثوليكي العمل أعضاء كل
 أن يمكنه أحد ال. وهكذا اآلخرين، للبالغين البالغين اآلخرين، للشباب الشباب
.األقران من أكثر فّعال بشكل اإليمان حياة بهجة يظهر  

2017 نيسان 27 فرنسيس،  

 
 
 
 

الكاثوليكي يعيش في االبرشيات و في الرعايا، يتم العمل 
في الرعية، . تنظيمه على المستوى الوطني و الدولي

العمل . يأخذ كخط توجيهي البرامج الرعوية االبرشية
الكاثوليكي يعمل باستعداد دائم للخدمة من أجل النمو 

العمل الكاثوليكي يجسد ذاته . العلماني في االبرشية
.في خدمة الرعايا التي يعيش فيها عندما يقدم نفسه  

هناك . العمل الكاثوليكي يسكن الكنيسة حيث تعيش هي
عضو العمل الكاثوليكي مدعوا للشهادة عن انتمائه 

. للكنيسة االبرشية  

 يكتسب بذلك. الخاصة بطريقتها خاصة كنيسة كل في الجامعة الكنيسة رسالة
 عاتقه على يأخذ وأن االستجابة خالل من أصيلة حياة الكاثوليكي العمل

.بالرعية بدءً  ملموسة مشاركات خالل من أبرشية كنيسة لكل الوصول  

 شعور مع الكنيسة رسالة كل عاتقه على يأخذ أن الكاثوليكي العمل على
.االبرشية للكنيسة السخي باالنتماء  

2017 نيسان 27 فرنسيس،  

 
 
 
 

لتالميذ مرسلين، و التي تشجع العلمانيين  مدرسة
من أجل إعالن االنجيل فرديا، متجسد في " لالنطالق"

واقع الحياة اليومية، و يساعد على رسم خطوط جماعية 
.من أجل الرسالة  

علمانيين متنبهين على حاجات عالمنا الملحة، مستعدين 
.لاللتزام في التحويل من أجل بناء حضارة المحبة  

 

 

 العمل موهبة الواجب، هي إنما الكاثوليكي، العمل مهمات أحد ليست الرسالة
 المتميزة، قوتها للرسالة يكن لم اذا. الكنيسة رعايا نشاط تطوير هو الكاثوليكي

.وجوده سبب يفقد و طبيعته سيخسر الكاثوليكي العمل  

 مسؤولياتهم يتحملون علمانيين تنشئة رسالة له كان الكاثوليكي العمل تاريخيا،
.نمرسلي تالميذ تنشئة يتم ملموس، بشكل اليوم،. العالم في  

نيسان 27فرنسيس،    2017  

 
 
 
 

برغبة من تم تأسيسها جمعية مكونة من علمانيين، 
الكنيسة نفسها من أجل إعالن االنجيل بين الناس وفي 

الجمعية على . في الرعية مجاالت الحياة المتجذرة
.اتصال وثيق مع اسقف االبرشية  

تقدم خبرة حياة و ايمان معاشه شخصيا و جماعيا، من 
خالل مقترح تنشئة حريص على الحياة، و منور من قبل 

.   االنجيل ، موجه نحو الرسالة، بالمسؤولية المشتركة  

 

 

 

 في و هنا بعمق المتجسدة نفسها، الكنيسة موهبة هي الكاثوليكي العمل موهبة
 طرق عن باحثة شعبها لحياة متأنية نظرة مع بالتأمل تتميز أبرشية كنيسة أي

 لكل المختلفة الظروف من انطالقاً  الرسالة حمل و اإلنجيل إلعالن جديدة
.رعية  

نيسان 27فرنسيس،    2017  

: الكاثوليكي؟ العمل هو ما ؟الكاثوليكي العمل رسالة هي ما 1.  أعضائه؟ هم من 3.أين؟ 2. .4 


