المنتدى الدولي للعمل الكاثوليكي
الجمعة  6حزيران في الساعة الواحدة بعد الظهر
دقيقة من أجل السالم
البابا فرنسيس دعا الى "داره" رؤساء إسرائيل والسلطة الفلسطينية لعقد إجتماع للصالة من أجل السالم في  8حزيران في روما.
البابا طلب من الكنيسة الصالة من أجل هذا اللقاء غير المسبوق و الذي تركزت عليه أهتمام الرأي العام الدولي.

من فضلكم ،أطلب منكم أن ال تتركونا لوحدنا :أنتم صلوا ،صلوا بكثرة حتى الرب يمنحنا السالم ،أن يمنح السالم لتلك االرض
المباركة! أعول على صلواتكم .بقوة ،صلوا ،في هذا الوقت ،صلوا بكثرة حتى يحل السالم( .مقابلة عامة  88آيار )8102
هذا االقتراح ممكن أن يصبح بالنسبة لنا فرصة مميزة للصالة ،التأمل و التبشير.
العمل الكاثوليكي االرجنتيني أطلق مبادرة نحو أعضاؤه و يقترحه على المنتدى الدولي للعمل الكاثوليكي واالتحاد العالمي
للمنظمات النسائية الكاثوليكية و الذي هو عضو فيه :دقيقة من أجل السالم للدعوة الى صالة بشكل شهادة :بأختصار ،بسيطة،
للجميع.
تحديدا ،سكرتارية المنتدى الدولي للعمل الكاثوليكي تقترح على كل العمل الكاثوليكي الى دعوة أعضاؤهم و جميع االشخاص ذوي
األرادة الصالحة في العالم الجمعة  6حزيران في الساعة الواحدة بعد الظهر هناك حيث يتواجدون الى التوقف ،إحناء الرأس و
الصالة كل واحد حسب تقليده الخاص :في العمل ،في المدرسة ،في الجامعة ،في الحي ،في العائلة ،أمام الرعية.
الكهنة في هذا الوقت يخرجون من الكنيسة الى الشارع و يصلون من أجل السالم مع الناس المتواجدة هناك ،مستجيبين بذلك الى
دعوة البابا.
إذا اثنين أو ثالثة معا :أفضل!
الصالة يوم الجمعة ـ يوم الصالة لإلسالم وعشية يوم الصالة لليهودية ـ يوحدنا مع المؤمنين من هذه الديانات ،بأن لديهم في األرض
المقدسة ،وكذلك المسيحية ،جذورهم.
من اآلن
نتقاسم دقيقة من أجل السالم خالل القداس االلهي ،في الحي ،في العائلة ،في الجماعات ،بين االصدقاء ،في الرعية
يمكنكم نشر الكراسة المعدة للمبادرة عبر االنترنت
تم تفعيل صفحة على الفيسبوك unminutoporlapaz

وعنوان في تويتر unminutoporlapaz #

دقيقة من أجل السالم هي عالمة صالة يومية يتم تكثيفها على الصعيد الشخصي ،في العائلة ،في الجماعة المسيحية:


المشاركة في القداس اليومي ـ صالة الصبح و الغروب ـ درب النور ـ درب الصليب ـ الوردية المقدسة ـ تعال ايها الروح
القدس ـ  .......بصورة خاصة يوم  8حزيران عيد العنصرة.

 إعداد طلبات المؤمنين للقداس االلهي في الرعية ،المشاركة في سهرة العنصرة على صعيد األبرشية و الرعية.


التهيئة لمتابعة البث المباشر لصالة االب االقدس في روما مع ممثلين اليهودية و لإلسالم.

 قبل  ...و يوم  8حزيران المشاركة في مبادرات الصالة في األبرشية ،الرعية.... ،

