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     9102للجمعية العامة  نهائيةلوثيقة الا    

 

 مقدمة 

عن أعمال وختاميا ملخًصا تصورا "الوثيقة النهائية" ، التي تمثل  مأعضاء عائلة األم أنطونيا والمقربين منها ، إليك ائي أعز

 الجمعية لهذا العام.

 " الملموسة.عمليّة ت الهناك سلسلة من "المبادئ األساسية" و "الخيارا معالجته  تلكل موضوع تم

واسع النطاق في اجتماعات المجموعات  مضمون لنقاش ، على يقين أنها ليست مجرد انا أئتمنكم عليها وقد اعتمدت  االيجاز

ائما ويستند داألم انطونيا  من تعاليم ثباته  ستمد يبشكل ملموس يوميًا ، كالتزام  لكي تكون معاشة المحلية أو اإلقليمية ، ولكن أيًضا 

 .على العقيدة المسيحية

 لنا الروح موهبة الكاريزما

  يتشاركه مع  ايفريا  –راهبات المحبة لسيدة الحبل بال دنس الله لجمعية منحها موهبة الروح التي  هو  الكاريزما

 ؛ يةفيرنيانالعائلة الكل فرد من أفراد  الراهبات المكرسات   

 والمحبة والمجانية .    البساطةز على  كاريزما  األم انطونيا ماريا فيرنا  يزتك 

  المجانيّة التي نتميز بها  ال تتأتى من فكرة أو تحليل معين لكنها ترتكز على حب الله وعلى تفاعلنا مع هذا الحب على

 مثال سيدة الحبل بال دنس.

 نها تبدأ مع التنشئة والصالة المحبّة ، كما تعلمنا األم انطونيا هي أن نعيش ونحيا  مع المسيح ، للمسيح وبالمسيح . ا

 وتفتح قلوبنا ، وتدفعتا لمساعدة الفقير سواء مأكان فقره ماديا أو روحيا .

  نتعرف على الكاريزما بالتنشئة ، نعيشه بالشهادة ونتشاركه بين بعضنا البعض لنعيش بوحدة وتناغم ونتخطى الصعاب

. 

 

 : نلتزملهذا السبب نحن 

 

 طالبين مساعدة المتضلعين بالكاريزما ؛ ثايتة  ئة بالكاريزما بتنش بالتعمق. 0

 األوقات واألماكن التي نعيش فيها ؛الكاريزما بطريقة خالقة تالئم   بتجسيد. 9

في األعمال الخيرية: إطعام الجياع ، وزيارة المرضى ،تعليم التعليم المسيحي ، وتثقيف الشباب ، ومساعدة  الكاريزما بعيش .3

 لحرب والكوارث ؛المحتاجين وضحايا ا

 باستخدام وسائل اإلعالم المناسبة ؛بعضنا البعض  الكاريزما بين مشاركةب. 4

األربعة القوانين الفرنيانيّة  األربع األولى ومتّبعين قوانين األم انطونيا  وأمانة وشغف  في عالمنا اليوم بفرحللكاريزما  بالشهادة .5

 التي تحدد هويتنا.

 

 

 نيات األم انطونياالجمعية : قوس قزح ات

 

 
  مواعيد العماد و كاريزما األم انطونيا  تتجذر دعوة العلمانيين الفرنيانيين في 

  ؛ المحبة، في  دعوةنكون أقوياء في اإليمان ، في ال أنعلمانيين ، نحن مدعوون ك 
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  ة الخطوط الروحية التي بطريقة متماسكة وملموسة ، مع مراعا التنشئة تعمل عن طريق جمعية العلمانيين الفرنيانيين

الثمانية في السياق  عيش القوانبن و مزعجة  قضايا اجتماعية مواجهة ايضا والمجلس العام ، رئيسة العامة قترحها الت

 االقتصادي ؛-االجتماعي

  بوضع ، ة ، العفوية ، البساطةعلى: التواضع ، الحماس ، الفرح ، األخوّ الفرنيانية  ويرتكز عائلة الأسلوب حياة  تسم ي 

 ء في الخدمة مواهب الفرد بسخا

 لهذا السبب نحن ملتزمون:

 

 للقاء في المجموعة وبين المجموعات بروح األسرة ؛با .0

 في أعمالنا اليومية ؛  ميراثهانعيش وصيتها  و نا ، مثل األم أنطونيا ، النور في الظالم ، مما يجعلبان نكون  .9

 ن لوضع أنفسهم في خدمة اآلخرين ؛، متحمسين ومستعديبتنشيء مسؤولين موهوبين   .3

 المتعددة اللغات ؛ لوالوسائ ، صورتها وعملها من خالل اإلعالمالعلمانيين الفرنيانين جمعية  بتعزيز  .4

 هادفة   مناسبات  االستفادة من من خالل العلمانيين الفرنيانين ومشاركة الشباب في جمعية  األم انطونيا تشجيع نقل قيم   .5

 التزام" خاصة بهم ؛ومن خالل "صيغة 

 ؛االجتماعات والمناسبات السعيدة و ةالمشترك نشئة جمعية من خالل التلتعزيز الشعور باالنتماء ل .6

مبتكرة لجمع  تنفيذ طرقو، رسالت المحبة ومع م الراهبات  األخوات عتحديد المشاريع الخيرية سنويًا ، باالشتراك م  .7

 ملتزمين جميعنا بتحقيقها األموال 

 
 الرجاء في عالم يتحدانا حاملين

 
  ضيء كل زاوية مظلمة من تاريخنا وتاريخنا اليوم.يفتح أعيننا وقلبنا ، يمن الروح القدس ،  هبة  هوالرجاء 

  التعليم المسيحي للكنيسة من  كتاب "حيث لم يعد االنجيل معروفا ويتم تعليم القليل و  فقد االيمان المسيحي في عالم

محبة هو حمل  رنا بقوة أن أول وأكبر عمل ، خيارات األم أنطونيا تذكّ شكل أو بآخر التخلي عن اللهراد بوي ، "الكاثوليكية

 يسوع لإلنسان واإلنسان لله.

  ة ويتبع مثال األم أنطونيا التي إنجيل األخوّ  العلماني الفرنياني فردية والعزلة ، يعيش حيث تسيطر ال في الوضع الحالي

  رف الجميع أنكم  تالميذي : ان كان لكم حب بعضا لبعض"بهذا يعكانت تحب الجميع: "

  عمل يفوم به.في قلب كل وفي حياته غرس بذار الرجاء يواصل  انسان رجاء هو  علماني فرنياني كل 

 هما الحافز لمساعدة الفقراء واألطفال والمسنين في  للعلماني الفرنياني ، بالنسبة  مجانيّتها األم أنطونيا و محبة  إن ،

 ".ثماركم يعرفونكمصعبة: "من ال حياتهم  ظروف

 

 لهذا نلتزم ...

 

 حيث يشاء ويهبّ كل الحواجز  زيلالروح القدس الذي يعلى بقوة وأن نتكل  .0

، لتمييز الخطوات التي اعة في الجم تكثيف الصالة والمثابرة فيها على حد سواء شخصيا ، سواء في األسرة أو معا   .9

 يجب أن نتخذها لنعيش حياة األم أنطونيا.

قلب مبدأ و رحمة ال، وجعل نشئةواكتساب المهارات والتتعليم مبادىء المسيحية بنشاط إعادة اكتشاف جذور إيماننا ،   .3

 .األساسي  التبشير

، مع إيالء اهتمام خاص للمراهقين والشباب الذين  الت العائأو في ارعايا  ثم بالكلمة ، سواء في ال عيش لام أوالً بيتعلّ ال  .4

 صلبة.  أسس نسجمين وثابتين على أشخاًصا م ألشخاص الناضجين يتحدوننا ، لكنهم بحاجة إلى أن يجدوا في ا

المعرفة والدعم المتبادل ، وخاصة في  مما يعّزز خلق لحظات مشاركة أخوية في المجموعة ، في األسرة وفي الرعية:  .5

 ات الصعوبة.أوق

يسوع ب اللقاء ، والعمل معا لبناء روح األسرة التي تتيح لنا معا لصالةا: جمعية كة قوية وتقارب روحي في الاخلق شر  .6

 المعلّم أكثر فأكثر.
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اإلنجيل إلى المرضى والمسنين وإلى  رجاء التعاون مع الرعية ومع المجموعات أو الجمعيات األخرى إليصال كلمة و  .7

 عزاء.حيدين الذين يحتاجون إلى الاألشخاص الو

 

 : رجاء جعل ال .8

a. الدافع في قلب من هم وحدهم وفي ضائقة 

b. في قلب أولئك الذين يقدمون أنفسهم للعالم ولإلنسانية رغم الشدائد الدافع ا 

c.  من أي وقت مضى لنقل اإليمان لآلخرين أكثر المتجدّدة هتحدياتوالمستقبل من يعيش الدافع في قلب. 

 

 اريع الخيرية ، سواء تلك الخاصة بالجمعية أو تلك الخاصة بالرعايا.عم المشد  .2

 

 

 عائلة تعيش الرجاء الواحد

 

 

  المختلفة: األخوات  دعواتنا أنطونيا فيرنا ، في  طوباوية الروح للوهبه  ذي ال الكاريزما نفسه نحن عائلة ، ألننا نعيش 

 الراهبات المرسالت والعلمانيين 

من ة قومستمدين الوالبساطة والتواضع بطريقة فريدة ومبتكرة المجانيّة  فرح عيش انية نتذوق فيرنيالروحانية التجعلنا  

 .بال دنسالحبل سيدة ب ، ويالمقدس ، والصل القربان

  جمهور كمرجع ،  العلمانيين الفرنيانيين أن يكون لدى جمعية  ،حيثما أمكن ،من النظام األساسي ، يجب 5وفقًا للمادة

لقاءات مع مرسالت المحبة  وتعزيز وتشجيع المع  أيضا التعاون ، ويجب  ايفريا  -بات  سيدة الحبل بال دنس دير راه

أو حاالت الحياة ،  مختلف الدعوات  . في هذه الديناميكية التآزرية والعالقاتية ، من الضروري احترام وتقدير  قربينالم

 Collaborazione التعاون - Interazioneالتفاعل  - Novità تجدّدال -Unione]االتحاد الفرنيانية  عائلة المما يجعل 

 األم أنطونيا[ Amoreحب  -

  سواء كان على  من  الحسن تعزيز األحترافية  في الخبرة و التنشئة  العمليّة  بالتشارك على المستوى األقليمي

اء وتعزيزه من خالل تعزيز التكنولوجيا كأداة تقوية االنتم ذ محبّ من ال المستوى الروحي أو على المستوى الثقافي.  

 األم انطونيا حج إلى أماكن رحالت  وتنظيم  وتواصل  اتصال
 

 لهذا نلتزم ...

مع  أن يكون هذا التعمق  من المستحسن والروحانية بكل الوسائل المتاحة في المجموعات الفردية ، و بالكاريزما ق تعمّ ال. 0

 الى العائلة الواحدة وا ظهاره أكثر وأكثر   .u.n.i.c.aالشعور باالنتماء إلى لتنمية  محبة مرسالت الوالراهبات  األخوات 

 

متناغمة ومتكاملة  تكوين عالقات  إلى ية  مدعو يرنيانالفعائلة فكل عضو في الإحساس عميق بالمسؤوليات الشخصية ،  تنمية . 9

 والفقر. ضيقة تماعي مع إيالء اهتمام خاص لحاالت الاالج محيطه واقع عيش  إلى   وهو مدعو أيضا مع الجميع ،

هذه الفرص من الحبب أن تكون بأكملها ،  الفرنيانية عائلة البحث عن كل الفرص لعيش لحظات من الصالة واالحتفال مع ل. ا

 فرنيانيينلمقربين منا رغم أنهم ليسوا لمفتوحة أيًضا 

 

لديني ، وفي مختلف األنشطة الرسولية واإلرسالية الخيرية المجانية من خالل بحث عن كل الفرص للعمل معًا في التعليم ال. ا4

 مع الفقراء". وبشكل خاص"األولى األربعة  لتأوين قوانين األم انطونيا 

 

 نفعل".نحن أفعل" إلى "أنا . االنتقال من "5

 

 وحدةينتظرون منّا  الشهادة لل لذينا خير األشخاص من أجل  عيش المشاركة التغلب على "االختالفات" مع االلتزام ب.6
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 الرئيس فينشانسو فورناشي ومجلسه 

 


