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CONGREGATIO 

PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE 

EI SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE 

 

 

Prot. n. I. 5-1/2004 

 

 " المسماة  لسيدة Laici Vernianiالجمعية  المحبة  راهبات  لجمعية  التابعة    "

الحبل بال دنس  ايفريا ،  دير رئاستها العامة في أبرشية روما ، هي جمعية مؤمنين يرغبون 

في عيش الكاريزما الذي  نقلته  األم أنطونيا ماريا فيرنا لبناتها ، بمالءمته  مع أوضاع حياة  

 األعضاء.

 

" يعيشون  في العالم ،  العلمانيون الفيرنيانيوناوبا مع  دعوة  الكنيسة ، أعضاء جمعية "تج

 الروحانية  والرسالة .  ، يتشاركون مع راهبات  المحبة لسيدة الحبل بال دنس  المثال األعلى 

 

سي الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية ، بعد التدقيق بعناية بالنظام األسا   يعلن مجمع

المقدم ، أن الجمعية المذكورة أعاله هي تابعة لجمعية الراهبات ، وبالتالي من هذا المنطلق   

 يجب االعتراف بها من قبل الجميع.

 

عالوة على ذلك ، بموجب هذا المرسوم ، يُعهد إلى الرئيسة العامة ومجلسها بالموافقة على 

الكرسي  تبلّغرورية في المستقبل ، النظام األساسي المذكور أعاله وأي تعديالت قد تكون ض

 الرسولي.

 بغض النظر عن  أي حكم مخالف.

     

 2004ايار  18صادر عن لفاتيكان 

نيستي          سيلفانو 

C.P. أمين عام 

 نائبة األمين    .F.M.Aأالخت انريكا روزانا 
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 النظام األساسي لجمعية  

 " العلمانيون الفرنيانون" 

 

 هدف الجمعية وطبيعتها  - 1

 

 1المادة 

ضمن العائلة الفيرنيانية ، التي تجمع باسم األم أنطونيا فيرنا ، كل أولئك الذين يحتذون بها 

 ، المحبة  مرسالت   ، دنس  بال  الحبل  لسيدة  المحبة  )راهبات  األشكال  من  شكل  بأي 

 ASSOCIAZIONE LAICIن( ، تأسست تحت اسم  وعات العلمانية ، المؤمنوجممال

VERNIANI  " الفرنيان، جمعية  الذين    ون"ي العلمانيون  للمؤمنين  جمعية خاصة  وهي 

راهبات  جمعية  كاريزما   في  المشاركة  خالل  من  المسيحية  دعوتهم  تحقيق   في  يرغبون 

، وفقًا لوضعهم  العلماني ، بالمشاركة  مع الراهبات.   ايفريا  -  المحبة لسيدة الحبل بال دنس

أنطونيا ماريا ، أن يعيشوا روحانية سر    ينوي  األعضاء ، بشكل خاص ، على غرار األم

في   الخاصة  مساهمتهم  ولتقديم   ، المسيحية  الدعوة  على عطية  امتنانًا هلل   ، دنس  بال  الحبل 

 الرسولي في خدمة المحبة والتبشير.الراهبات   ألخوات االتزام 

 

 2المادة 

الحبل   سيدة  لمريم  خاصة  تقوى  بتنمية  األعضاء  المريمية  الروحانية  دنس، تُلزم  بال 

ل وفقًا   ، بثبات  المسيحية  حياتهم  وعيش   ، خاص  بوقار  بعيدها  ،   وضعواالحتفال  فرد  كل 

هذه   األسرار.  ممارسة  في  اإللهي.  القداس  في  والمشاركة   ، الدينية  لواجباتهم  وباألمانة 

من قانون حياة راهبات المحبة  لسيدة    3و    2الروحانية مستوحاة بشكل خاص من المادتين  

 ايفريا   - دنسالحبل بال

، 2المادة   ويخّلص  يحّب  الذي  المطلقة  هللا  مّجانية  سّر  نرى  بمريم  دنس  بال  الحبل  "في   :

وتكريس المخلوق الكامل ببذل الذات بال تحفظ. ظلل  هللا مريم بروحه ومألها بالنعمة مجانا  

حدت  بكل  ، فكانت ملًكا هلل بشكل خاص  ومطلق، وألنها  والدة الكلمة الذي صار  جسدا  ات

 كيانها بالمسيح المخلص ، لتشارك  في خالص البشرية ". 

والقوة  3المادة    ، إليها  مدعوات  نحن  التي  وللقداسة  لتكريسنا  الكاملة  الصورة  فيها  "نجد   :

الملهمة للعمل الرسولي. بالتأمل في سرسيدة الحبل بال دنس  ، نستقي الروحانية  الحقيقية   

طونيا؛ نتعلم أن نكون جماعة  ال تمتلك ذاتها  ،بل تخص فقط هللا  للرهبنة التي اسستها األم ان



 العلمانيون الفيرنيانون  

5 

 

المخّلصة المسيح  محبة  نعيش   ، وبمريم  مريم  مثل  اآلخرين.  أجل  ومن  أجله  من    وتعيش 

 احتياجات اإلخوة ".المنفتحة على 

 

 3المادة 

 ضمنو،  "باألكثر فقرا وحاجة"ل شيء في االهتمام قبل كيحقق  االلتزام الرسولي بالمحبة 

تقديم الوقت والمساعدة في خدمة المحبة. إن االلتزام الرسولي في التبشير بحدود االمكانيات 

والتعليم المسيحي يتطلب قبل كل شيء أن نبدأ من المسيح ، كما أكد األب األقدس في  

"مستوى عال من نحو  نتطلع ، وأن  Novo Millennio Ineunteالرسالة الرسولية 

الروحية  ئة( ؛ أن ينصب اهتمام الفرد على التنشNMI 31) عادية"الحياة المسيحية ال

 المتكاملة وأن يكون هناك استعدادًا للقيام بعمل التبشير والتعليم المسيحي.

وبهذه الطريقة ، ال يلتزم العلمانيون فقط بتحقيق دعوة القداسة في حياتهم ، التي تنطلق من  

 م لإلخوة المسيحيين اآلخرين.سر المعمودية ، ولكنهم أيًضا يشكلون الدع

 وتنظيمها  الجمعية هيكلية   -2

 4المادة 

، في دير الرئاسة  العامة    85مقر جمعية العلمانيين الفرنيانيين في روما شارع  ديال رينيال  

دنس بال  الحبل  لسيدة   المحبة  وتتوزع  ايفريا    –  لراهبات  النظام   ،  ثالث عمسؤولية  لى 

  ، المستوى االقليمي والمستوى العام. مستويات:  المستوى المحلي

 

تمّ   4.1 مجموعات  هناك   ، المحلي  المستوى  بها  على  معترف   ، معإنشاؤها   رئيس   ، 

 أربع سنوات. لمدة عضاء  ألمنتخب من قبل أ المجموعة 

على المستوى اإلقليمي ، هناك رئيس يُنتخب كل أربع سنوات ، باألغلبية المطلقة من    4.2

 ليمية ، المكونة من جميع أعضاء الفرق الذين ابرزوا "الوعد". قبل الجمعية اإلق

 يساعد الرئيس مستشاران تنتخبهما الجمعية اإلقليمية أيًضا.

بحضور عضو   المحلية وتجرى  للفرق  المناسب  التحضير  من  فترة  بعد  االنتخابات  تجرى 

 من المجلس العام أو مندوب من الرئيس العام. 

 قبل رئيس الجمعية بموافقة مجلسه قليمي منيتم تحديد نطاق المستوى اإل

العامة    4.3 الجمعية  تنتخبهم  أربعة مستشارون  يساعده  هناك رئيس   ، العام  المستوى  على 

 كل أربع سنوات.
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الرئيس ، ألداء    يجوز نائب  ال  تفويض أول مستشار منتخب ، بصفته  القيام بعض   مهام أو 

غياب هذا األخيرأو وجود اي عائق    الرئيس نفسه ويحل محل الرئيس في حال  من  بطلب  

 لحضوره. 

وتتألف من  ،دارية جماعية  للجمعية بأكملهاأعلى بنية ا   تكّون بحد ذاتها    الجمعية العامة  4.4

الفيرنيانية(   المناطق  العام رئيسا ومستشارين، ورؤساء  المجلس  قانونا أي)  الذين يحق لهم 

 واألعضاء المنتخبين 

 بع سنوات وتتمثل مهمتها الرئيسية في: تقام الجمعية العامة كل أر

 انتخاب الرئيس العام وأربعة مستشارين •

 مراجعة  حياة الجمعية.   •

 اعداد  البرنامج  ألربع سنوات. •

 

 5المادة 

يعتبر الفريق مشكال وفقا  لألصول عندما يعترف به رئيس الجمعية بموافقة مجلسه. ولذلك  

 من المحبز اتباع المعايير التالية :

 .10يقل عدد االعضاء عن  أن ال •

 أن ال يكون األعضاء مشتتين جغرافيا  •

 أن تكون امكانية اللقاء والقيام بااللتزامات القانونية متوفرة لجميع األعضاء •

 بال دنس ، إيفريا.   أقرب دير  لراهبات المحبة لسيدة الحبل هم كون مرجعيأن  •

 

 6المادة 

الف داخل  التواصل  يؤمن  أن  المحلي  الرئيس  اإلقليميين على  والرؤساء  الفريق   )بين  ريق 

هو المحفز لحياة  وهو الضامن لالمتثال للنظام األساسي.  الرئيس  والرئيس العام( وخارجه.  

 الجماعة ، للروحانية والرسالة على حد سواء ، ولتنمية  الجمعية نفسها. 

 

 7المادة 

وى األقليم. في تنفيذ هذه تشابه مهام  رئيس اإلقليم مهام الرئيس  المحلي ، لكنها على مست

.    المهام ، االقليمي  المجلس  االقليمي  على  الرئيس  ،  بشكل خاصوتقع على عانقه    يعتمد 

بموافقة المجلس إالقليمي : قبول طلبات العضوية )التي يجب تقديمها كتابيًا( من األعضاء  

 ومعالجة  القضايا  المهمة  في نطاق مسؤوليته.

 جمعية ومجلسه واجبات رئيس ال  8المادة 
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الرئيس العام هو المسؤول  األول وفقا لهذا النظام األساسي ، عن حياة وتطور الجمعية   8.1

لنظام األساسي ايسهر على  تطبيق   هو الذي  الجمعية العمومية.     الى عقد   بأكملها ويدعو

 نفسه. ويساعده مجلسه في تنفيذ هذه المهام.

لراهبات المحبة     ةعلى اتصال مع الرئيسة العام  بوجه خاص ، من واجب الرئيس البقاء  8.2

  والروحانية والرسالة   كاريزما  سيما فيما يتعلق باالمانة  للال    إيفريا ،  -لسيدة الحبل بال دنس  

 والتنشئة. 

لتحقق من قبول األعضاء الجدد ، وعند االقتضاء  أمر ا يعود إلى الرئيس العام ومجلسه    8.3

 الجة  أهم قضاياها. االقالة من الجمعية نفسها ومع

 

 القبول  واالستقالة والتخلي عن العضوية   -3

 

 9المادة 

 / ؛ متزوجون أو عازب  المرشحون )رجال ونساء  ، يشترط أن يكون  الجمعية  للقبول في 

( بالغين ، مسيحين ممارسين  ، وبعد التنشئة المالئمة ، يتعهدون بوعد أمانة  يبرز  اءعزب

اهداف   بتحقيق  مناسبة  الصالة    بصيغة  خالل   ، األساسي  بنظامها  وااللتزام  الجمعية 

يتم تجديده كل عام  في   امكن ، واألقضل  أن  الراهبات  ان  دير  كانون   8الليتورجية في 

 األول أي في عيد سيدة الحبل بال دنس. 

 

 10المادة 

يمتثل   لم  إذا  العام  الرئيس  قبل  من  الجمعية  في  كعضو  قبوله  تم  شخص  أي  فصل  يمكن 

بعد استدعائه مرتين من ويتم ذلك    امات ولم يقدم إيضاحات ويجدد التزامه باالمانة ،  لاللتز

 قبل الرئيس اإلقليمي كتابة أو أمام شاهدين.

 

 11المادة 

إذا كان لدى أي شخص أسباب لمغادرة الجمعية، فليناقش األمر مع رئيس الجماعة  المحلي   

 أو مع الرئيس اإلقليمي. 
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 حياة الجمعية - 4

 

 12المادة 

استعدادا   أكثر  يكونون  بحيث   ، ألعضائها  المسيحية  بالتنشئة  خاص  بشكل  الجمعية  تهتم 

لتحقيق أهدافها. لهذا الغرض ، تعقد اجتماعات التنشئة وفق برنامج سنوي محدد ، بمسؤولية  

 الرئيس العام ومجلسه 

 13المادة 

ل الروحي  الالهوتي  التعّمق  السنوي:  البرنامج  يشمل  أن  ؛  يجب  ورسالتهم  العلمانيين  دعوة 

فيها للتعاون  التخطيط  يتم  التي  للمجاالت  الرسولي  العائلة    ؛  التحضير  بروحانية  التعّمق 

 الفيرنيانية. 

 14المادة 

إيفريا وبالتعاون معهن،   -األعضاء مدعوون للعمل بشكل خاص في نطاق  تواجد راهبات

الموجودة    وضاعت وغيرها من االفي المستشفيات والمدارس والرعايا وأراضي اإلرساليا

المجموعات   مع  يتماشى  وبما  الشرعية.  الكنسية  السلطة  مع  مستمر  تواصل  في  اإلقليم  في 

 األخرى.

 15المادة 

اإلخالص  خالل  من   ، الروحية  حياته  بتنمية  ملتزم  بأنه  الجمعية  في  عضو  كل  يشعر 

الخاص   المسيحية ووضعه  تقوى  خاصة لواجباته  تنمية  الط  ؛  السبّحة لمريم  بتالوة   ، اهرة 

المقدسة ، ان أمكن  يوميًا ؛ أن يخصص الوقت  لدراسة اإليمان الكاثوليكي ، وال سيما في  

التعّمق بالكتاب المقدس ، والتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية ، واالصغاء إلى كلمة األب  

 األقدس.

 16المادة 

ه اهتمام خاص إلى عقيدة الكنيسة ، فيما  فل يتعلق باألعمال الخيرية: المساعدة ، والتعليم يُوجَّ

 (.1823، والتعليم  المسيحي، والعناية الخاصة بالمحتاجين )راجع قوانين 

 

 17المادة 

ال  ، أشهر  ثالثة  كل  األقل  على   ، وقت  تخصيص  الضروري  للتأمل من  عائلي   جتماع  

 .   يانيةتقييم اسلوب حياة الجماعة الفيرنل و لقراءة المستجدات  والصالة ،
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 18المادة 

أن يشارك في أوقات الصالة ، والتعّمق بكلمة هللا ، وفي لقاءات الراهبات   من يرغبيمكن ل

 العائلية . 

 

 اإلدارة – 5

 

 19المادة 

يديرها الجمعية ال تبتغي الربح.  ومساهمات األعضاء وغيرهم تساعد على تحقيق  أهدافها.  

 تحت إشراف مسؤولين أكفاء.  ،ةمختلفالمستويات ال، ، على أمين صندوق

 

 ايفريا –. التواصل مع أخوات المحبة لسيدة الحبل بال دنس 6

 

   20المادة 

-ال يمكن للجمعية أن تحقق هدفها إال بالتواصل مع راهبات المحبة لسيدة  الحبل بال دنس  

لجمعية كة الخاصة أن ا راتعني هذه الش    .النها تستوحي كجمعية  كاريزما الراهباتإيفريا ،  

 ورسالته. اوروحانيته ا، بمعرفة تاريخه انفسه الرهبنةتشارك في حياة وروحانية 

 21المادة 

 الرئيسة  العامة هي الضامنة لكاريزما  الجمعية والتنشئة   

على هوية الجمعية نفسها ؛ بشكل خاص ، تشجع التمييز في  المحافظة  الروحية لألعضاء و

الملّ  الرسولية والحاجات  الالمجاالت  الراهبات رئيسات  ؛  بها  يجب االلتزام    تيحة   تشارك 

 االقاليم الرئيسة العامة المسؤولية على مستوى االقليم.  

 22المادة 

الع والجمعية  العام    المجلس  اجتماعات  في  المشاركة  دائًما  العامة  الرئيسة   مومية تستطيع 

 للجمعية.

مة على تقدم الجمعية ، ولهذا الغرض ،  يجب على الرئيس العام أن يطلع دائًما الرئيسة العا

 يرسل تقريًرا سنويا.

 23لمادة ا

مالئم أكثر من أي   الراهبات    ترى الجمعية من أجل نموها وتطورها ، أن وجود األخوات

وفقًا ألوضاعه   روحانيته  فرد  كل  يعيش  أن  على  الحرص  يجب   ، ذلك  ومع  وقت مضى. 
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التعاون التي ال تحترم الدعوة الى األسرة  الحياتية وخاصة، من الضروري تجنب كل أشكال  

 والدعوة العلمانية للعلمانيين والدعوة الرهبانية لألخوات الراهبات.

 

 الكاهن ورعاية مساعدة -7

 

 24المادة 

 حضور كاهن للتنشئة الروحية والعقائدية والرسولية مفيد ومساعد في حياة الجمعية.

 

 الترتيب  النهائي  – 8

 

 25المادة 

 تعديالت على الجمعية بأكملها ، يمكن توضيحه أكثر  من خالل    يطبّقنظام األساسي ،  هذا ال

رئيسة راهبات  يه الرئيس العام بموافقة مجلسه ويجب أن يوافق عل  للمناطق المختلفة.  ةمناسب

بالنسبة ألي شيء غير منصوص عليه صراحة إيفريا العامة.    -المحبة لسيدة الحبل بال دنس  

   CJC،  نين )الحق القانوني العام(األساسي ، تنطبق قوا في هذا النظام

 

 24.10.2015بيان  الجمعية العامة  بتاريخ 

 

واحدة.    تمّ  فيرنيانيين  مجموعةعلمانيين  تضم  التي  المناطق  مشكلة  إلى  الجمعية  انتباه  لفت 

يل أنه في هذه الحاالت الخاصة ، سيتدبر األمر  رئيس الجمعية ، مع مجلسه ، بتشك  وأقرّ 

التنظيمية   الفرق  او  األقاليم  قواعد  ستطبق  الجديدة  الفرق  هذه  وبالتالي  إقليم    أو  مجموعة 

  السارية.

 

  ، الثاني    3روما  بتاريخ    2003كانون  العمومية  الجمعية  في  المعدلة  األول   29؛  كانون  

 .2015تشرين األول   24؛ المعدلة في الجمعية العمومية بتاريخ  2007

ا  اجتماع  بتاريخ  خالل  العمومية  باإلجماع    2019أكتوبر    27-24لجمعية  الموافقة  تمت   ،

 على النقاط التالية:

 

،   ( سيكون أحد 1 الرسالة  التنشئة واآلخر عن  العامين األربعة ، مسؤواًل عن  المستشارين 

 بعد التنشئة المناسبة.
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فة  ، حيثما أمكن ، ( من بين المستشارين االثنين اإلقليميين ، المختارين من الفرق المختل2

 يكون أحدهما مسؤواًل عن التنشئة واآلخر عن الرسالة ، بعد التنشئة المناسبة.

وباستطاعته 3 اإلقليمي  المجلس  بتواترمع  يتواصل   ) )رئيس  مسؤول  مجموعة   لكل   )

 المشاركة في اجتماعات المجلس  بدعوة من الرئيس اإلقليمي. 

تولية4 الجمعية  أعضاء  جميع  على  يتعين  خاص    (  اهتمام  والرسالة   تتواجد   وانالتنشئة 

بمضامين التعّمق  نفسه  المكان  في  المحبة  ومرسالت  ضمن    الراهبات  والرسالة  التنشئة 

 ،.  ية فيرنيانالعائلة ال

الفيرني5 العلماني  تقع على عاتق  الخاصة  ا(  متّقدة" في مجموعته  النار  "إبقاء  ني مسؤولية 

 لمانية قوية ، وحضور على مستوى التنشئة والعمل(. )التجديد السنوي للوعد ، مع دعوة ع

لمؤمنون العلمانيون ا  

 

 الوثيقة المرجع:

Christifideles laici     الثاني بولس  يوحنا  إرشاد  بالمسيح(  المؤمنون  )العلمانيون 

الرسولي ، الذي تلى السينودس حول دعوة ورسالة العلمانيين في الكنيسة والعالم ، روما ،  

 1988 كانون 30
 

 

المؤمنينا العلمانيين  الوارد    )....(  ن  الَكْرم،  فَعَلة  في  المتمثّل  هللا،  شعب  من  هم  بالمسيح 

 ذكرهم في إنجيل متى:  

اإلنجيل يضع أمام أعيننا َكْرَم السيد الواسع، وجمهور الفَعَلة، من رجال    في  المثل   هذا    إن

ال الكْرم هو  فيه. إن  الذين يدعوهم ويرسلهم للعمل  ( الذي 13:38عالم بأجمعه )متىونساء، 

 يجب أن يتبدّل، ِطْبقاً للتدبير اإللهي، ويمّهد لمجيء ملكوت هللا النهائي. 

 4-1:  20س متى انجيل القدي

فعلة 1 » ليستاجر  الصبح  مع  خرج  بيت  رب  رجال  يشبه  السماوات  ملكوت  فان 

ثم خرج نحو . 3 فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وارسلهم الى كرمه 2 لكرمه

بطالين السوق  في  قياما  الثالثة وراى اخرين  ايضا  4 الساعة  انتم  اذهبوا  لهم:  فقال 

 .لكم. فمضواالى الكرم فاعطيكم ما يحق 
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يتردد منذ ذلك    (.4و3:  20أيضاً إلى كرمي" )متى    ال يزال نداء السيد المسيح : "إذهبوا أنتم

 م.اليوم البعيد من تاريخ البشر، وهو يتوّجه إلى كل إنسان جاء إلى هذا العال

والراهبات  والرهبان  والكهنة  الرعاة  إلى  هاً  موجَّ ليس  النداء  هذا  إن  أيضاً!  أنتم  اذهبوا 

وحدهم، بل يشمل الجميع. فإن الرب يدعو المؤمنين العلمانيين هم أيضاً شخصياً، ويحّملهم  

هة إل ى رسالةً إلى الكنيسة والعالم. بهذا يذّكرنا القديس غريغوريوس الكبير، في عظته الموجَّ

حياتكم،   نََمط  في  إخوتي،  قليالً،  "تأملوا  الكْرم:  َمثَل  فيها  يفّسر  والتي  المسيحي،  الشعب 

وانظروا هل أنتم في الحقيقة فَعَلة الرب. فليتبّصر كل واحد في ما يعمل، وْليَبيّن هل يعمل  

 CfL 1-2حقاً في كرم الرب" 

 

 تثقيف المؤمنين العلمانيين 

 لتأتوا بثمار

 امس العلمانيون المؤمنون بالمسيح() من الفصل الخ 

 

 النضوج المستمر 

إن مثل الكرمة واألغصان، الوارد في اإلنجيل، يكشف لنا عن وجٍه أساسي آخر لحياة    -57

دعوة إلى النمو، واالستمرار في النضوج، والمزيد من  المؤمنين العلمانيين ورسالتهم. إنه  

 اإلثمار

َمن يثبت فيَّ وأنا  "الكرمة، التي هي يسوع المسيح:  في    ثباتهامنوطة بإن حيويّة األغصان  

 (.15/5فيه، فهو يأتي بثمر كثير، ألنكم بدوني ال تستطيعون أن تعملوا شيئاً" )يو

إياه إلى النمو والنضج واإلثمار، وال يمكن اإلنسان  ه إلى اإلنسان الحر، داعياً  إن هللا يتوجَّ

ذه المسؤولية الرهيبة والمثيرة معاً بقوله: "إن  إالّ أن يضطلع بمسؤوليته. ويشير يسوع إلى ه

فيحترق"   النار  في  فيجمعونه  فيجف،  كالغصن  خارجاً  يُطَرح   ، فيَّ يثبت  ال  أحد  كان 

 (. 15/6)يو

، بل في إطار هذا الحوار بين هللا الداعي والشخص المدعو، بصفته مسؤوالً، تندرج إمكانية

 امالً ومتواصالً ضرورة تثقيف المؤمنين العلمانيين، تثقيفاً ك

  

 اكتشاف دعوة الشخص ورسالته وَعْيُشُهما ،

الشخصية،   -58 لدعوتهم  اكتشاف  هو  العلمانيين  المؤمنين  تثقيف  من  األساسي  الهدف  إن 

طريق  عن  الدعوة،  هذه  ِلعَْيش  يوم،  بعد  يوماً  يتعمق  واستعداد  وضوحاً،  يوم  كل  يزداد 

 االضطالع برسالتهم الخاصة.
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كفاعل إلى َكْرمه. إنه يدعوني ويرسلني ألعمل في سبيل مجيء    رسلنيإن هللا يدعوني وي

مؤمن   كل  كرامة  تحددان  الشخصيتين  الرسالة  وهذه  الدعوة  هذه  إن  التاريخ.  في  ملكوته 

علماني ورسالته، وتُشّكالن القوة الدافعة لكل عملية التثقيف، التي تهدف إلى مساعدة المؤمن  

 بفرح وشكر، وعلى مواجهة هذه المسؤولية بأمانة وسخاء. العلماني على َوْعي هذه الكرامة

كل   داعياً  لالستبدال،  قابلين  غير  فريدين،  كأشخاص  وأحبّنا  األزل،  منذ  فينا  افتكر  هللا  إن 

(. لكن  10/3واحد منا باسمه الخاص، كالراعي الصالح الذي "يسمي خرافه بأسمائها" )يو 

خالل تطور حياته، وتعاقُب ُصروفها في الزمن.   قصد هللا األزلي ال ينكشف لكٍل منا إالّ من

 فهو بذات الفعل ال ينكشف إالّ تدريجياً وعلى وجٍه ما يوماً بعد يوم.

إذا شئنا أن نكتشف حقيقة ما يريده الرب منّا، في   والحال أن هناك شروطاً ال غنًى عنها، 

هللا كلمة  إلى  والطيّع  اليَِقظ  اإلصغاء  هي  الشروط  وهذه  حياتنا.  الصادقة  واقع  والصالة   ،

والمستمرة، واالتصال بمرشد روحي حكيم ومحب، والتبصر في المواهب والوزنات، التي  

 ائتمننا هللا عليها، وفي مختلف األوضاع االجتماعية والتاريخية المحيطة بنا. 

، ومؤاتية فترات هامة وحاسمة إلى حد كبيروإن في حياة المؤمن العلماني، فضالً عن ذلك،  

ز دعوة هللا له، ولتقبُّل الرسالة التي يأتمنه عليها. ومن بين هذه الفترات، سن المراهقة لتميي

والشباب. ولكن ال ينَس أحدٌ أن الرب، كرّب الكْرم الذي جاء ذكره في المثل اإلنجيلي، يدعو 

من  كل ساعة  في  ودقيقة،  ملموسة  بطريقة  المقدسة  إرادته  على  يُْطِلعه  أنه  بمعنى  اإلنسان 

ات العمر. ولهذا فإن التيقظ، أي التنّصت المتلهف إلى صوت هللا، هو الحالة األساسية ساع

 والمستمرة، التي تالزم تلميذ المسيح.

المراد هنا مجرد   ليس  أية حال،  بل   معرفةوفي  الحياة،  منا في شتى ظروف  يريده هللا  ما 

، الموّجهة إلى الخدام في عرس  مشيئة هللا أيضاً. وهذا ما تذّكرنا به كلمات مريم أم هللا   تلبية

 (. 2/5قانا الجليل: "افعلوا كل ما يأمركم به!" )يو

على ذلك، وأن نُنّمي فينا على الدوام   قادرينوإذا شئنا أن نصنع مشيئة هللا، يجب أن نكون  

الون  القديس  قول  حد  على  أبداً،  عنا  تتخلّى  لن  النعمة  وهذه  طبعاً.  بنعمة هللا  القدرة،  هذه 

(. إالّ أن هذا يتطلب من كل منّا 210"إن الذي أعطاكم الكرامة، سيعطيكم القوة" )  الكبير:

 تعاوناً حراً ومسؤوالً. 

تلك هي المهمة العجيبة والشاغلة التي تنتظر جميع المؤمنين العلمانيين، وجميع المسيحيين،  

يَعُوا أكثر فأكثر الثروات التي أُعطيت لهم باإليمان والعم اد، وأن يعيشوها  بال انقطاع: أن 

بكمال متزايد. وهذا ما يحثّنا عليه بطرس الرسول، حين يتحدّث عن الميالد والنمّو، معتبراً 

ال   الذي  العقلي،  اللبن  إلى  تُوقُوا  حديثاً،  ُولدوا  "وكأطفال  المسيحية:  الحياة  مرحلتَي  إياهما 

 (. 2/2بط 1غش فيه، لتنموا به للخالص" )
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 الحياة  كامل للعيش في وحدةمتتثقيف 

إن اكتشاف دعوة المؤمنين العلمانيين ورسالتهم الخاصتين، وتحقيق هذه الدعوة وهذه    -59

ِسَمتَها  يحملون  التي  الوحدة  تلك  الوحدة،  في  للحياة  تهيئتهم  ينطويان على وجوب  الرسالة، 

 . ، كأعضاء في الكنيسة وفي المجتمع البشريفي كيانهم بالذات

 

بين حياتين متوازيتين: إحداهما الحياة المسّماة "روحية" وهي  وال يمكن أن يَجمع وجودُهم  

كذلك بِِقيَِمها ومقتضياتها، واألخرى التي يُقال لها "علمانية" تتمثل في حياة األسرة والعمل  

والعالقات االجتماعية، وااللتزام السياسي، والنشاطات الثقافية. إن الغصن المطعًّم والثابت 

المس التي هي  الكرمة  قطاعات  في  والوجود، ألن جميع  النشاط  قطاعات  كل  في  يُثمر  يح، 

تاريخياً" للوحي، ولتحقيق محبة   الذي يريدها "مجاالً  تندرج في تدبير هللا،  العلمانية  الحياة 

 –يسوع المسيح، لمجد هللا اآلب، ولخدمة اإلخوة. إن كل نشاط وكل حالة وكل التزام فِعلي  

العمل، وا في  والخدمة  كالكفاءة والتضامن  األوالد،  األسرة وتربية  إطار  في  والتفاني  لحب 

الثقافة   عالم  في  الحقيقة  وإدارج  والسياسية،  مؤاتية    –االجتماعية  فرصة  يشكل  هذا  كل 

 "لممارسة اإليمان والرجاء والمحبة، بصفٍة مستمرة" 

 

 أوجه الثقافة

جوانب  -60 وُمنَسَّقة،  عديدةً  تندرج،  للحياة  الشامل  العرض  هذا  الكاملة  في  التي   الثقافة 

 يجب أن يتحلّى بها المؤمنون العلمانيون.

يجب أن تحتّل مكاناً ممتازاً في حياة كل فرد، مدعو ألن يُنمي    الثقافة الروحيةال شك في أن  

باستمرار اتحاده الوثيق بيسوع المسيح، عبَر امتثاله إلرادة اآلب، وتفانيه في خدمة إخوته،  

 بالمحبة والعدالة. 

تثقيف المؤمنين العقائدي يبدو كل يوم أكثر إلحاحاً، في هذا العصر، ليس فقط ألّن التعّمق  إن 

على   دليالً  منهم  يطلب  "الرد على من  ديناميةً، كذلك لضرورة  بطبيعته  يوليهم  اإليمان  في 

 ( 3/15بط1الرجاء الذي فيهم" )

أّن   هذا  عن  وينجم  والمعقّدة.  الخطيرة  وقضاياه  العالم  مواجهة  قُصوى  في  ضرورة  هناك 

، يراعي السنَّ وأوضاع الحياة المختلفة، فضالً عن  التعليم الدينيللقيام بعمل منّظم في مجال 

لتغذية   بعزٍم  األبدية   الثقافةالسعي  القضايا  مواجهة  من  تتمّكن  لكي  المسيحية،  بالِقيَم 

 والمشاكل الجديدة التي تهزُّ اليوم اإلنسان والمجتمع.
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خا بنوعٍ  الطرق  ويتحتّم  بشتى  الملتزمين،  أولئك  السيما  العلمانيين،  المؤمنين  على  ص 

 . عقيدة الكنيسة االجتماعيةبالقضايا االجتماعية والسياسية، أن يعرفوا معرفة أدّق 

المؤمنين  ثقافة  ُمْجَمل  في  مكاناً  له  يجد  أن  يجب  اإلنسانية  الِقيَم  بتنمية  االهتمام  وإن 

واالتحادية الكاملة  اإلرسالي العلمانيين،  العمل  إلى  بالنسبة  أهميّته  االهتمام  لهذا  وإن   .

يقدّروا   أن  العلمانيين  "على  الثاني:  الفاتيكاني  المجمع  قال  بالضبط  هذا  وفي  والرسولي. 

بالحياة   المتّصلة  والصفات  والمدني،  العائلي  والِحّس  المهنيّة،  الكفاءة  كبيراً  تقديراً 

العدالة   وروح  كاإلستقامة  حياة االجتماعية،  تستقيم  ال  التي  والمروءة  والرقة  واإلخالص 

 مسيحية بدونها" 

ه يوجه الروح القدس روح الوحدة وملء الحياة العلمانيين المؤمنين في حياتهم ليتمكنوا من 

 القيام برسالتهم بفعالية . 

 

 معاونو هللا المربي

 ا هي الجماعات األشخاص، وم  ؟ َمن همفي أي األماكن وبأي الوسائل يتثقّف المؤمنون  -61

 المدعّوة للقيام بواجب تثقيف العلمانيين تثقيفاً كامالً واتحادياً؟ 

الثقافة  تستمد  كذلك  واألمومة،  باألبّوة  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطة  اإلنسان  تربية  مهّمة  أن  كما 

نعم،   ويربّيهم.  أوالده  يحّب  الذي  اآلب  ألنه  هللا،  من  وقّوتها  أصلها  هو المسيحية  هللا  إن 

  12-10/  32كما ورد في فقرةٍ مذهلة من نشيد موسى )تث    بي األول واألكبر لشعبه،المر

 (.8/5و

إنسان،   كل  قلب  الصميم  في  المعلّم، ويمّس  يسوع  في  ويكتمل  يظهر  التربوي  إن عمل هللا 

الديناميكي.   القدس  الروح  بمختلف   –  والكنيسةلفضل حضور  أو  بذاتها  األم مدعّوة سواء 

وتجسيدا وهكذا  تنظيماتها  اإللهي.  التربوي  العمل  هذا  في  للمشاركة  المؤمنون  تها،  يتثقف 

في شركٍة وتَعاوٍن متبادل بين جميع أعضائها،   العلمانيون على يد الكنيسة وفي الكنيسة،

تنّوع   على  بكاملها،  الكنسية  الجماعة  تستمدّ  وهكذا  علمانيين.  ومؤمنين  ورهبان  كهنة  من 

 دس، وتُسهم فيه. أعضائها، الِخْصب من الروح الق 

، التي يضطلع فيها بابا روما بدوره كُمَرّبٍ الكنيسة الجامعةإن العمل التربوّي هو أوالً عمل 

في  إخوته  "تثبيت  ة  مهمَّ تعود  بطرس،  خليفة  بِِصفته  وإليه،  العلمانيين.  للمؤمنين  أول 

ولرسالتهم   لدعوتهم  األساسية  المقّومات  المؤمنين  جميع  يُعلّم  إذ  المسيحيتين اإليمان" 

التعليم  إلى  فقط  ليس  ُمِحبَّة،  طاعٍة  في  يُصغوا  أن  العلمانيين  المؤمنين  وعلى  والَكنسيتين. 

الكرسي  مجامع  عن  الصادرة  الوثائق  إليهم  تنقله  ما  إلى  كذلك  بل  مباشرةً،  عنه  الصادر 

 الرسولي.
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ا الكنائس  عبر  العالم،  أرجاء  كل  في  حاضرة  والجامعة  الواحدة  الكنيسة  إن  لخاصة.  ثم 

أن   فعليه  منها.  واحدة  كّل  في  العلمانيين،  المؤمنين  عن  المحلّي مسؤول شخصياً  واألسقف 

وتنشيط  األسرار،  وسائر  االفخارستيا  بسر  واالحتفال  بالكلمة،  التبشير  طريق  عن  يثقّفهم 

 حياتهم المسيحية وتوجيهها.

م بدورها األساسي في وفي نطاق الكنيسة الخاصة، أي األبرشية، توجد الرعية وتعمل. فتقو

تثقيف المؤمنين العلمانيين، بطريقٍة مباشرة وشخصية أفضل. وإذ تجد الرعية سهولة أكبر  

على  أعضائها  لتدريب  مدعّوة  فإنها  جماعة،  وبكل  بمفرده،  شخص  بكل  االتصال  في 

اإلنصات لكلمة هللا، وعلى الحوار الليتورجي والشخصي مع هللا، وعلى حياة محبّة لإلخوة،  

جدّ و بطريقٍة  اإلرسالية،  والمسؤولية  الكنسيّة،  الشركة  مفهوم  إدراك  على  اآلخرين  َحْمل 

 مباشرة وعملية

 مجاالت أخرى للتربية.

المسيحية  -62 األسرة  وأساسية   إن  طبيعية  مدرسة  هي  بيتية"  "كنيسة  بصفتها  أيضاً، 

ب للقيام  النعمة  الزواج  سر  في  يناالن  واألم  فاألب  اإليماني.  تربية  للتثقيف  أوالدهما  تربية 

الِقيم  إليهم  وينقالن  أوالهما،  أمام  الشهادة  يؤدّيان  فهما  الخدمة.  هذه  إليهم  وتوَكل  مسيحية، 

اإلنسانية والدينية معاً. وحين يتعلّم األطفال أن ينطقوا بالكلمات األولى، يتعلّمون في الوقت  

عم حباً ولطفاً. ومتى أصبح في عينه أن يسبّحوا هللا، ويشعرون بأنه قريب منهم كاألب الُمف

اآلخرين  على  االنفتاح  من  أيضاً  يتمّكنون  فإنهم  حبهم،  عن  باإلشارة  يعبّروا  أن  إمكانهم 

والشعور بأنهم، إذ يهبون ذواتهم، يحققون معنى الحياة البشرية. وإذا كانت األسرة مسيحية 

يت أن  للكنيسة"، على  األول  "االختبار  اليومية  حياتها  أصبحت  وينمو حقاً  االختبار  هذا  أكد 

َعْبر اندماج األوالد الفاعل والمسؤول، مع جماعٍة كنسية أوسع، وفي المجتمع المدني. وكلّما 

الكنيسة  حياة  في  تشارك  البيتية  "كنيستهم  بأن  إدراكاً  المسيحيون  واألهل  الزوجان  ازداد 

م الجمال  الجامعة وفي رسالتها، أصبح أوالدهم أكثر استعداداً للتأثر "بالحس ا لكنسّي"، ولتفهُّ

 الكامن في تكريس طاقاتهم لخدمة ملكوت هللا

توفّر هي أيضاً مجاالت هاّمة للتربية، وكذلك مراكز     الكاثوليكيةإن المدارس والجامعاتثم  

 التجديد الروحي، اآلخذة اليوم في االنتشار.  

والحركات والجمعيات  الع  وللجماعات  المؤمنين  تثقيف  في  دورها  كل أيضاً  إن  لمانيين. 

واحدة منها تستطيع ضمن أساليبها الخاصة بها أن تؤّمن ثقافة عميقة، راسخة في اختبارها  

للحياة الرسولية. والفرصة ُمتاحة لها إلكمال الثقافة التي يوفّرها ألعضائها معلّمون آخرون  

 وجماعات أخرى، ولتجسيد هذه الثقافة وتحديد نوعها
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 جميع أخذاً وعطاءالثقافة التي يتبادلها ال

آباء   -63 طالب  وقد  الجميع.  على  وواجب  للجميع  حق  إنها  للبعض.  حكراً  الثقافة  ليست 

السيما   للجميع،  الثقافة  على  الحصول  إمكانية  تتوفّر  "بأن  الصدد،  بهذا  األساقفة  مجمع 

الثقافة لغيرهم". وأرد  أنفسهم، هذه  الذين ال يستطيعون بدورهم أن يوفّروا، هم  ف  للفقراء، 

دعوتهم  تحقيق  من  المسيحيين  تمّكن  مالئمة  بوسائل  التثقيف  في  "ِلنَْستَِعن،  قائلين:  اآلباء 

 اإلنسانية والمسيحية كاملة" 

ثقافة   ال  أن  أّولها  كبير.  حد  إلى  ومخصبة  ثوابت ضرورية  التثقيف  مجال  في  برزت  وقد 

يُْنِم هذه المسؤولية    حقيقية ومثمرة، إن لم يضطلع كل إنساٍن بمسؤولية تثقيفه الشخصي، ولم

 بنفسه، ألن كل ثقافة هي في األساس ثقافة ذاتية. 

ثقافةً،   ازددنا  الثقافة ومصدرها، وكلما  الوقت عينه، غاية  منا هو، في  بأن كالًّ  ثم االعتقاد 

 ازددنا قدرةً على تثقيف اآلخرين.

الثقافي، الذي نحن بصدده، والذي ال يس نَعي أن العمل  أن  تغني قطعيّاً عن  ومن المهم جداً 

إالّ  ثماره  يؤتي  البشرية، ال  العلوم  نطاق  في  المتَّبعة  الوسائل واألساليب  إلى  بذكاء  اللجوء 

بمقدار انفتاحنا على عمل هللا. فََمن كان كالغصن، الذي يستسلم للكّرام الذي يقلِّمه، أتى بثمٍر  

 كثير لنفسه ولآلخرين.

 

 تنشئة العلمانيون الفيرنيانون

 

   انطونيا ماريا فيرناناء لدعوتكم. كونوا ام

 

الفيرنيانون ، على غرار األم أنطونيا ماريا ، أن يعيشوا روحانية سر   العلمانيون  "يقصد  

التزام األخوات   في  ، وإلسهامهم  المسيحية  الدعوة  امتنانًا هلل على عطية   ، دنس  بال  الحبل 

راجع الفصل  )   من نظام الجمعية  (   ى األول  مادة  انظر الالرسولي في الخدمة. الصدقة والتبشير ". ) 

 ( الجمعية". الرابع "حياة

 

 تتبع الخطوط العامة للتنشئة  ، وتنقسم إلى: 

 

 التنشئة  األولوية  للمتعاطفين. –أ 

 . التنشئة المستمرة لكل علماني ابرز الوعد -ب 
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 التنشئة األولوية للمتعاطفين -أ

 

العلماني جمعية  في  المرشحين  قبول  يتم  )رجال "لكي  يكونوا  أن  يشترط   ، الفينيانيين   ين 

 الئمة التنشئة  المونساء ؛ متزوجون أو عازب / أعزب( بالغين ، كاثوليك متدينين  ، وبعد  

، يتعهدون بتحقيق هدف  الجمعية وعيش نظامها ويبرزون وعداألمانة ، بصيغة مناسبة ،  

ور  دير الراهبات ، على مع جمه  من المستحسن  خالل الليتورجيا ، ويفضل أن يكون ذلك

 ( 9كانون األول ". )النظام األساسي رقم  8أن يتم تجديد الوعد  كل عام في 

 من النظام "التنشئة المالئمة " قبل ابراز الوعد   9ويذكر الرقم 

تعني انه يجب على الجمعية أن تؤمن للمتعاطفين العناصر التي تجعلهم واعين مالئمة  كلمة  

 ومسؤوين عن وعدهم.

 

 دة التنشئة م ➢

 عامين.عن ناء حاالت خاصة ، يجب أال تقل قد تختلف المدة ، لكن باستث 

باالتفاق   اإلقليمي ومجلسه  الرئيس  قبل  من  جدًا  الخاصة  الحاالت  يجب فحص 

 مع الرئيس العام.

 

 المسؤلون عن التنشئة  ➢

ت  ثابتة  بقىبينما  األساسي  النظام  مجلسه   :أحكام  مع  بالتعاون  العام،  الرئيس 

الضامنة العامة هي  الرئيسة  وتكون  التنشئة  المسؤول عن  ، هو   على ،    العام 

التنشئة، هناك مستشار مسؤول عن  العام  المجلس  المستوى   مستوى  وكذلك على 

 اإلقليمي . 

يتحلى    علماني فيرنيانيفي المجموعات أو المناطق ، من المستحسن  اختيار    

والب والتواضع  والثبات  والحكمة  ، بالرصانة  حقيقية  صالة  بحياة  يتمتع   ، ساطة 

ويوحي بالثقة ويمنحها ، تعهد إليه  مهمة مرافقة أولئك الذين يبدأون مسيرتهم  في 

 الجمعية. يمكن أن تساعده راهبة  وتدعمه في تنشئة  المتعاطفين.

مرافقة   من  يتمكن  الفريق،  ضمن  فيرنياني،  علماني  ايجاد  يصعب  حال  في 

 أن تقوم راهبة أو كاهن بهذا الدور.  المتعاطفين، فمن الممكن

فليستقبل المتعاطف في الجماعة ، كأخ / أخت في المسيح ، للحصول لكي تكون   

هناك  معرفة متبادلة أولية ، لتجربة أسلوب حياة العائلة الفيرنيانية ويصبح شاهدًا 

 أمينًا لها.
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 تقييم ال ➢

جعة  مما يتم القيام به ، خالل مسيرة التنشئة  األولوية ، يجب فسح المجال للمرا

تكون  أن  يجب  المتعاطفين.  إلى  الموكلة  الملموسة  بااللتزامات  يتعلق  فيما  خاصة 

على  المتعاطف  يساعد  مما   ، النظر  لوجهات  ودي  تبادل  ضمن  المراجعة   هذه 

التعبير عن ارتيابه وصعوباته ، وذلك لمساعدته على التقدم في مسيرته الفيرنيانية 

. 

 ف :يرافق المتعاط

 :لتعميق  .1

 موضوع الحياة كدعوة  •

 الدعوة إلى أن نكون مسيحيي •

 

 للتعرف على: .2

 التزامه ومكانته كعلماني في الكنيسة •

 دعوة ورسالة العلماني الفرنياني  •

 

 على : للتعرف  .3

 حياة وعمل األم أنطونيا  •

 إيفريا –روحانية وكاريزما  راهبات المحبة لسيدة الحبل بال دنس  •

 

 اسي.لمعرفة النظام األس  .4

 

ال الفيرنياني  يالعلماني  به بشكل دوري من أجل مسيرة مثمرة ارافق  ذي  يلتقي   لمتعاطف  

 والعملي.  حتوى،على المستوى الروحي الم

 التزام حقيقي.  وضع,من المحبز 

 اقرار  عقد اجتماعات مع المجموعة للتنشئة والخلوات الروحية 

 وثقافة  البلد الذي يعيش فيه.  من المستحسن  تكييف المحتوى مع الشخص الذي تتابعه

قد تنشأ الحاجة إلى مسيرة أكثر تعمقًا ، في حال  كان العلماني المتعاطف   الذي تم إعداده  

ال جوانب  بعض  عن  المزيد  معرفة  في  المقدس    كاريزما  يرغب  والكتاب  والروحانية 
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أشخاص أكفاء  من قبل  طلب المساندة    الشخص المسؤول    بامكان  واإليمان ، ففي هذه الحالة  

 ، باالتفاق مع المستشار المسؤول عن التنشئة. 

 

 به .يقوم  . ان يكون الشخص متعاطفا فهذا  ال يُلزمه تلقائيًا بابراز الوعد ، فهذا الوعد ملحوظة

 لمرشح باختيار ناضج وحر ا

 

 الحياة كدعوة  - 1 .

 

 الدعوة الى الحياة  -أ

 

 .... برتني وعرفتنييا رب قد اخت( 138) 139نقطة االنطالق: مزمور  ✓

خلقهم ✓ وانثى  ذكرا  خلقه.  هللا  صورة  على  صورته.  على  االنسان  هللا   .فخلق 

 (. 1:27)تكوين 

 قراءة لمقاطع من سفر التكوين عن خلق اإلنسان.            

 .384-355المقاطع  دراسة تعليم الكنيسة  الكاثوليكية            

 

 الدعوة الى االيمان بالمعمودية -ب

 

 .... يا رب قد اختبرتني وعرفتني( 138) 139طة االنطالق: مزمور نق ✓

خلقهم ✓ وانثى  ذكرا  خلقه.  هللا  صورة  على  صورته.  على  االنسان  هللا   .فخلق 

 (. 1:27)تكوين 

 قراءة لمقاطع من سفر التكوين عن خلق اإلنسان.            

 .384-355المقاطع  دراسة تعليم الكنيسة  الكاثوليكية            

 الدعوة الى االيمان بالمعمودية -ب

 

هو " بكاملها  العلمانّي  المؤمن  حياة  من  الهدف  إن  قلنا  إن  نبالغ  ال 

َحْملُهٌ على استيعاب ما أْحدَثَه فيه العماد، الذي هو سر اإليمان، من 

إطار  في  بالتزاماته،  القيام  من  ليتمّكن  أساسي،  مسيحي  تجديد 

هللا. له  حددها  التي  رقم  )   "   الدعوة  بالمسيح  المؤمنون  العلمانيون 

10) 
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o ( 1658 – 1212 . )األسرار المقدسة  )التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 

o  (2550 - 2083)الوصايا العشر )التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 

o (2856 - 2559 )الصالة المسيحية  )التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 

 

 اب المقدس والتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية المراجع : الكت

 ا

 :تزام حسيال

 المشاركة بقداس األحد  -

 المشاركة في اجتماعات المجموعة ؛ -

 في الحياة اليومية ، في األسرة ، في العمل. أعمال محبة  -

 

 رسالة العلماني  في الكنيسة  -2

 

 التعمق برسالة العلمانيين في الكنيسة:

 .913 - 897م المسيحي للكنيسة الكاثوليكية ، رقم. في التعلي -

 .قراءة اإلرشاد الرسولي العلمانيون المؤمنون بالمسيح -

 االلتزام الفعلي يكون:

 ، الرسالة ، مبادرات مختلفة ... بحضور فاعل في الرعية: مشاركة في أعما ل الكاريتاس -

 

 ماهاحياة الطوباوية أنطونيا ماريا وروحانيتها وكاريز  --3

 

فكير في كيف يمكن لشخص للعلماني الفيرنياني  أن يعيش قوانين األم أنطونيا  الت            

 األربعة وتلك القوانين الخاصة بالعلماني الفيرنياني؛ 

 تعميق سر  الحبل بال دنس.  -

 نصوص مرجعية:

 2011أ. مونتوناتي ، " مجانا" للحب ،  -

 1997رنا. كتابات ، س. ماجورانو حرره أنطونيا ماريا في -

- SCIC ،2011، مذاق المجانية. 
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 :التزام

-   ، والمغفرة   ، والصبر  واالصغاء،   ، الوقت  إعطاء  واألخذ:  العطاء  مجانية  اختبار 

 والمساعدة دون طلب أي شيء وبفرح ، خاصة لمن هم في أمس الحاجة إليها. 

الراهبات    - األخوات   أو مع  الرعية  في  في عمل خيري:  آخر  االنخراط  مكان  أي  في  أو 

 لخدمة الفقراء.

 صالة سر من اسرار  الوردية كل يوم -

 

 الوعد بتمعن.قراءة النظام األساسي ونص 

 

 التنشئة الدائمة  -ب

 لكل علماني ابرز  الوعد

 

 المسؤولين: -

  هو بينما تبقى أحكام النظام األساسي ثابتة: الرئيس ، بالتعاون مع مجلسه العام ، -

والرئيسة العامة  هي الضامنة ، على مستوى المجلس العام   عن التنشئة  مسؤولال

 هناك مستشار مسؤول عن التنشئة  ، وكذلك على المستوى اإلقليمي . 

 محتويات:

 من الجوهري  أن يقوم العلماني الفيرنياني  الذي ابرز  الوعد بمسيرة صالة أعمق:

 القداس اإللهي حتى في أيام األسبوع إن أمكن ؛  - -

 .األنجيل كلمةب أمل توقراءة  - -

 تالوة السبحة اليومية. - -

 أوقات سجود  للقربان القيام بدرب الصليب ... - -

 

 مسيرة  التنشئة  الدائمة  ، من المهم جدًا:

 ة وتعميق كل محتوياتها. تناول موضوعات التنشئة األوليّ  - -

 )النصوص المرجعية هي دائًما الكتاب المقدس وتعاليم الكنيسة الكاثوليكية( ؛  -

 قراءة وثائق الكنيسة ، ورسائل األب األقدس ، إلخ ؛  - -

هي    - - المرجعية  )النصوص  والموهبة  والكتابات  انطونيا    االم  دراسة  تعميق 

من التنشئة األولية ، والتي يمكن أن تضاف إليها السير   3تلك المذكورة في رقم  

 ال دنس( ؛حول سر الحبل ب عينةالذاتية األخرى للمؤسسة والوثائق والنصوص الم
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السنوية ، التي تحددها جمعية راهبات المحبة لسيدة    - - إتباع الخطوط الروحية 

 الحبل بال دنس  والمشتركة مع مرسالت المحبة.

 

بثبات   الوعد  في  الواردة  االلتزامات  يعيشوا  أن  الجمعية  أعضاء  على  يجب 

 وا حس االنتماء إلى العائلة الفيرنيانية.ومصداقية وأن يشعروا وينمّ 

أكثر    أنطونيا  األم  كاريزما   فيرنياني  علماني  كل  يتشّرب  أن  الضروري  من 

المجانية  والمبادرات  الخيرية  باألعمال  االلتزام  خالل  من  ملموس  بشكل  ويعيشه   ، فأكثر 

 إليها ، في الرعية ... يالصغيرة ، في األسرة ، في المجموعة التي ينتم

نجيل يسوع انجيل  الرجاء والفقر واألخوة إنه مدعو في كل مكان ووضع ليعلن المسيح وإ

 والفرح ، حتى على الصليب ، وليكون محفزا للسالم والوحدة والرحمة.

واالبتكار    المبادرة   روح  يحيي  كيف   الفيرنياني   العلماني  يعرف  أن  يجب 

 وقداسة االم انطونيا!
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 وعد األمانة 

 جمعية العلمانيين الفيرنيانيين 

 

 دهيمجتهللا و تسبيحل

 لعطية الروح القدس 

 أنا …………. 

 أجدد وعود المعمودية وألزم نفسي 

 التقيد  بأمانة ب

 بالنظام األساسي لجمعية العلمانيين الفيرنيانيين.

 على مثال األم أنطونيا ، 

 اريد ان اعيش روحانية 

 جمعية راهبات المحبة لسيدة الحبل بال دنس  ، 

 كعلماني  

 خوات الراهبات  وبالتواصل مع األ

 ومرسالت  المحبة ، 

 كما انني ساساهم 

 بالتزامهم الرسولي 

 في التبشير

 وفي خدمة  

 "أالكثر  فقرا".  

 نعمة الروح القدس 

 وشفاعة مريم الطاهرة 

 أميناستاعدني ألكون 

 لهذا الوعد. 

 آمين
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 الهوية الفيرنيانية

 

 1823قوانين األم أنطونيا لعام 

 

المر1 ونجدة  مساعدة   معديا .  كان  ولو  حتى  كان مرضهم  أيا   ضى 

 كالبرص من كال الجنسين في النهار والليل 

 قوتهنل وفقاوذلك  

 و مجانًا  من دون أي مكافأة ، 

 وخاصة مع الفقراء.

 

 . تعليم البنات ، وبشكل خاص  الفقيرات ، 2

 سواء في الدير أو في الرعية ،

 وخاصة  في الصوم الكبير ،

 دائما مجانا

 

 القراءة والكتابة  . تعليم3

 لجميع البنات بال تمييز ، 

 وبشكل خاص  الفقيرات ، مجانا. 

 

 . االهتمام بجميع البنات4

 من اليتيمات والمتروكات  ، 

 وبشكل خاص  اللواتي ال يمتلكن شيئا  

 لكي يوفر لهن عمال آمنا ومفيدا وفقا لدعوتهن ومهارتهن  

 ويجب اعانتهن ودعمهن وفقا الوضاع وقوة الدير

 

 قوانين العلمانيين الفيرنيانيين 

. عيش الشراكة مع األعضاء ومع العائلة الفيرنيانية باكملها ، للنمو معًا في اإليمان على  1
 ضوء اإلنجيل. 

 . ِعيش الحب المجاني  مستوحين سر سيدة  الحبل بال دنس. 2
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 . عيش الحياة  كدعوة بوضوح واقتناع ومثابرة في خدمة كاملة للقريب. 3
 
ا4 متواضعة .  حسيّة  خيرية  بإعمال  اليومية  الحياة  في  الروحية.عيشها  بالتنشئة  العتناِء 

 وبسيطة.
 كل شيء  "مجانا"                                                       

 

 الوثيقة الختامية الرابعة الجمعية العمومية

 (2015أكتوبر  25-22)روما ، 

 

 الهوية الفيرنيانية .أ

 

الع وعيش  يعتبر   ، اإليمان  في  بالنمو  ملتزمة  مؤمنة  جماعة   أنفسهم  الفيرنيانيين   لمانيين 

واالحترام والتضامن والتواضع والبساطة والخدمة ،   الدائماإلنجيل وقيم المجانية واالستعداد 

 خاصة للفقراء.مثلما عاشتهم األم أنطونيا ، مستوحين من سر الحبل بال دنس اإللهام والقوة. 

انعقا توسع   خالل  مع   ، المفاهيم  هذه  على  االشخاص  من  العديد  أصّر  العامة   الجمعية  د 

ايجابات واضحة   لها   ، يجب أن نجد  ندرك أن دعوتنا هي دعوة ، ورسالة  إضافي: نحن 

ومقنعة وقوية ، ترتكز على اإليمان والمثابرة التي تأتي من التبّني اليومي لكلمة هللا ، ليسوع 

 على الصليب.والمعطى لنا الحاضر في اإلفخارستيا 

 العلماني الفيرنياني هو شخص "يبحث عن يسوع" بشغف ورغبة عميقة في لقائه 

لهذا السبب ، كل واحد منا مدعو إلعادة اكتشاف العالقة مع هللا وإحيائها في الصالة )كلمة 

ن األخّوة ،  ومتكررة م  فعليّة  أوقات  تنظيم  هللا ، القربان المقدس( ، في جماعتنا الفيرنيانية  ب

 في العالقة مع كل أخ ، وخاصة مع أفقر الناس ، كما  طلبت األم أنطونيا منا "األكثر فقرا." 

خالل  المشاركة "بورقة العمل" ، يبرز كل ما هو جميل وايجابي ، نقوم به  وندرك أيضا   

 الجوانب المختلفة التي تبطئ المسار أو تعيقه.

ي بينما   ، تتحدانا  السلبية  انفتاح الجوانب  تحقيق  فيه  يمكن  بمستقبل  الحلم  إلى  اإليجابي  دفعنا 

أكبر على إخوتنا ، وشهادة أكثر جرأة وإعالن اإلنجيل ، وديناميكية أكثر حيوية في إشراك 

 بين المجموعات. الشباب في مسيرة نمو فيرنيانية  و. مسيحية ، وتعاون أكبر 

يع بأن كل شخص يجب أن  ، واالقتناع  الدعوة  تعميق  ، والتفاني في  إن  بالتزام جدي  يشها 

تلقيناها ، من أجل رعوية  نشطة  ات  الرسالة يحثنا على استخدام كل الطاق اللتي  والتنشئة  

 للدعوة ومن خالل العمل بين الشباب. 
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وروح  وااللتزام  للعمل  واالستعداد  باالنتماء  العميق  والشعور  الشجاعة  إلى  بحاجة  نحن 

لدرجة أنفسنا  تقديم  في  اآلخرين   التضحية  لتجعل  الموت  تقبل  التي  "البذرة  نكون  أن 

 يعيشون" لنحمل  يسوع لمن يبحثون عنه.

 

 . آفاق مستقبليةب

 

 التعّمق بالكاريزما

نحن نبحث عن يسوع ، اإلنجيل هو قانون حياتنا   ، األسلوب الدليل الذي نريد أن نعيش به 

اني  أن يتعّمق  بمفاهيم الكاريزما  الكلمة هو كاريزما األم أنطونيا. فعلى كل علماني فيرني

 لوضع أسس متينة من خالل الدراسة والمشاركة والصالة والتجسيد )واالنجاز االتمام (: 

 بتفسيرات دقيقة وسديدة  وبالتعمق  الالهوتي والروحي والعقائدي والعملي.  •

 مشاركة الجماعة  بغنى الكاريزما  وخبرة الرسالة ؛ حتى في اوقات الصالة  •

نفسه  المشا • الكاريزما   عن  تعبير  هي  التي  والرساالت  األنشطة  في  ركة 

مرسالت   ، الراهبات  )أألخوات  وبعمق  حقًا  يعيشونه  الذين  األشخاص  ومعاشرة 

االوضاع  من  المتأتية  القيود  كل  مع  حتى   ) الفيرنيانيين   العلمانيين   ، المحبة 

 الحياتية ؛

رجع  قادرة على نقل بذل أقصى الجهد لكي يكون  في كل مجموعة راهبة كم •

 )بث( الروحانية الفيرنيانية من  جميع جوانبها ؛

انفتاح  • عن  تعبّر  التي  الخيرية"  "المشاريع  أجل  من  العمل  في  االستمرار 

" المتعاونة Verna fraternitas Onlusالكاريزما  على الرسالة ، انسجاًما مع "

 مع مجموعات أخرى. 

 

 الحّس باالنتماء

ي الفيرنياني ما يعني االنتماء إلى العائلة التي أسستها األم أنطونيا يجب أن يعي العلمان

يعمل في المنطقة.   ، حتى لو كان  الذي  منظمات تطوعية أخرى في  الكاريزما  سيكون 

 ورثناه من قبل المؤسسة سمته المميزة  .

عالم   في  المحلية(  والصحافة  والتلفاز  )اإلذاعة  اإلعالم  لوسائل  الفطن  االستخدام  حتى 

، يمكن أن يكون وسيلة لنشر أسلوبنا المّجاني     ) بمعنى كل ما نراه(مهمة فيه    "الرؤية"

 في عيش اإلنجيل.
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 التنشئة  

 

 يعتبر الجميع التنشئة  أساسيًة  وكيفيتها مختلفة وفقا  للثقافات التي يتم تنفيذها فيه. 

 متعاطفين.يجب أن تكون  دائًمة  وهادفة  ، أي متنوعة ألولئك الذين وعدوا ولل

 

 :وتشمل

ج اإلنسان باإليمان ، الذي ناله بالمعمودية ، البحث المستمر عن يسوع: في الكلمة ، و• نض

 في اإلفخارستيا وفي اإلخوة. 

 • النضج في الدعوة والرسالة على غرار اإلنجيل والكاريزما  الفيرنياني ، 

 وهذا يتطلب رؤى مالئمة( • القدرة على قراءة الوضع الحالي بمشاكله على  ضوء اإليمان )

 يمكن أن تتم التنشئة  في الفرق وفي المناطق وعلى المستوى العام. 

 

حيث حضور األعضاء  دؤوب ، ومشاركتهم أخوية وصريحة  ، ولديهم     في المجموعات

حس عميق باالنتماء ، مع أقصى قدر من االنفتاح داخل المجموعة والتبادل والتواصل مع  

 المجموعات األخرى. 

 

المناطق أن   في  يجب  مشترك.  ومشروع  قوية  صالة  وأوقات  معّمقة  دراسات  خالل  من 

 نعرف كيف نصلي ونعمل معًا يدا بيد

 

العام المستوى  الروحية    على  الخطوط  مقترحات  إلى  باإلضافة   ، المجلس  على  يجب   ،

انيين ،  السنوية ، التخطيط ليومين من التنشئة  ، في روما ، ودعوة جميع العلمانيين الفيرني

 كما كان الحال في السنوات األولى.

 كما سيتعين تعزيز

 أ( تعليق دقيق على النظام األساسي متكامالً مع قرارات الجمعبة العامة.

 ب( تعليق على "الوعد"

في  أو  إيطاليا  في  الثالثة(  )بمكوناتها  بأكملها  الفيرنيانية  العائلة  فيه  تتحد  صالة  يوم  ج( 

 أنطونيا لعائلتنا.  الخارج لتطلب شفاعة األم

د( توفير المعلومات المتعلقة بالمجموعات والمناطق المختلفة وأنشطتها ومسيرات  التنشئة 

 www.laiciverniani.netالتي يتبعونها يمكن  االستفادة من موقع. 
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  بالتفاني  لألخ واألخّوة،  باإلفخارستيا    كل هذا يجب أن يتم بقوة كلمة هللا ، وتغذية  أنفسنا

 وب األم أنطونيا وكاريزماها: التواضع ، والبساطة ، والمحبة المجانية.بأسل

 

 الشباب والمتزوجون الشباب 

 

 حيثما توجد مجموعات من الشباب ، من الضروري: 

 اقتراح أنشطة تتماشى مع ميزاتهم  وإيقاظ كل إمكاناتهم البشرية والروحية ؛  -

 زما ؛ جذبهم  إلى يسوع واإلنجيل من خالل عيش الكاري -

إيالء اهتمام خاص للمتزوجين الشباب الذين يستخدمون مدارس أخواتنا الراهبات للنشاط   -

تعزيز   المطاف  نهاية  وفي   ، األسئلة  وطرح   ، األنشطة  في  وإشراكهم   ، والرسالة 

 االجتماعات التي يتم فيها توضيح الروحانية الفيرنيانية  وخصائص جمعيتنا. 

 يون  المقتنعون واالستقبال هما بال شك مفتاح قلوب الشباب.المثال الذي  يقدمه الفيرنيان

 

 الشعور بالعائلة

 

اال تحسين  أجل  ،من  والمناطق  المجموعات  مع  مشاكلهم  وتصاالت  األخّوة لفهم  وتعزيز 

األصيلة سيصبح  الفيرنيانية  ،  العامالمجلس    انعقاد   ،  إيطاليا  في  األقل  على  متجواًل  ، 

والمشاركة سمح بزيارة  المناطق المختلفة مع مجموعاتها ،  . سيستمر يومين مما يوموسعًا

 ودعوة الرؤساء اإلقليميين ومستشاريهم. ببعض األنشطة اذا أمكن،

 

 أسلوب الحياة

 

يكون   أن  يسوع"يجب  عن  العلمانيين   "البحث  لجميع  الحقيقي  الروحي  الهدف  هو 

حياتية    خيارات  مع   ، القادمة  األربع  السنوات  في  الكاريزما  الفيرنيانيين  مع  تتماشى 

 الفيرنياني  

 .بحماس وقناعةسوف نبحث عنه 

 ، مدركين أنه لن يتخلى عن أحد.  عمل هللاببثقة سنبحث عنه 

 بسيط وصادق  بفرحسنسعى إليه 

 • في الكلمة على المستوى الفردي وفي الجماعة  الفيرنيانيّة التي ينتمون إليه. 

 األسرار. التقّرب منفي القداس اإللهي و  • في اإلفخارستيا ، المشاركة قدر المستطاع
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• في األخّوة واألخ ، ومعرفة كيفية إيجاد الفرص المؤاتية لالنفتاح على اآلخرين وإمكانية 

 لقاء القريب . 

يجب البحث عن األخ في األطراف القريبة والبعيدة بروح رسولية و مراعاة احتياجات كل 

 فرد ، كما يطلب منا األب األقدس.

ق مسيحي سنكون  بصبر  اليومية   الصلبان  بقبول  الصليب  على  عليه  العثور  على  ادرين 

 وروح إنجيلية.

الزمن   تحديات  وتواجه   ، مثمرة   ، حيوية  الجمعية  ستكون  فقط  الطريقة  بهذه 

 . الحاضر 

 

 الوثيقة الختامية الخامسة الجمعية العمومية

 (.2019أكتوبر / تشرين األول  27-24)روما ، 

 

 ية الروح لنا الكاريزما: هد

 

ة راهبات المحبة لسيدة الحبل عيّةجلالكاريزما  هو عطية الروح التي منحها هللا   •

 إيفريا والتي يتشاركها كل فرد من أفراد العائلة الفيرنيانية ؛ -بال دنس 

ماريا   • أنطونيا  الطوباوية  كاريزما   أساس  هي  والمجانية   ، المحبة   ، البساطة 

 فيرنا ؛ 

التي تميز • تنشأ من فكرة أو من استنتاج )تعليل( ، ولكنها تستند المجانية   نا ال 

 على مثال سيدة  الحبل بال دنس ؛ تنا لهذه المحبة واستجابإلى محبة هللا 

وبالمسيح.  • وللمسيح  المسيح  مع  العيش  ، هي  أنطونيا  األم  تعلمنا  كما   ، المحبة 

 ؛فقراء ، ماديا وروحيالمساعدة ال تبدأ مع التنشئة والصالة ، وتفتح قلوبنا ، وتدفعنا

•   ، بالشهادة  ومعاشا   ، التنشئة  خالل  من  معروفا   الكاريزما  يكون  أن  يجب 

 ومتشارك  فيما بيننا ، لنعيش في وحدة وانسجام ، ونتغلب على العقبات. 

 

 بما يلي:  نلتزم لهذا نحن  •

 

بمفهوم الكاريزما  بترسيخ التنشئة ، بمساعدة من يملك الكاريزما   التعّمق  .1 •

 ل حازم ؛ بشك
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 الكاريزما بشكل إبداعي في األوقات واألماكن التي نعيش فيها ؛  تجسيد . 2 •

•  

 م الجياع ، وزيارة المرضى افي األعمال الخيرية: أطع  عيش الكاريزما. 3 •

وضحايا   - • المحتاجين  ومساعدة   ، النشء  وتربية   ، المسيحي  التعليم  تدريس 

 الحروب والنكبات.

 

 فيما  بيننا باستخدام وسائل االعالم المناسبة.في الكاريزما التشارك . 4 •

الكاريزما في يومنا  هذا بفرح وشغف وإخالص من خالل   الشهادة  .  5 • على 

 ألم أنطونيا األربعة األولى والقوانين  األربعة للهوية الفيرنيانية. اتطبيقنا  قوانين 

 

 جمعية:

 قوس قزح متعدد األعراق لألم أنطونيا ماريا فيرنا

 

د  • المعمودية وعلى كاريزما موهبة  ترتكز  الفرنيانيين على وعد  العلمانيين  عوة 

  األم أنطونيا

 

بصفتنا علمانيين فيرنيانيين  ، نحن مدعوون ألن نكون أقوياء في اإليمان ، في   •

 الدعوة ، في المحبة ؛

 

متماسكة    • بطريقة  نفسها  تنشئة   خالل  من  الفيرنيانين  العلمانيين  جمعية  تعمل 

ع مراعاة الخطوط الروحية المقترحة من  الرئيسة العامة  والمجلس وملموسة ، م

  ، أالعام  العائلة   مكنوان  قوانين  ووضع   محرجة   اجتماعية  قضايا  معالجة 

 الفيرنيانية  الثمانية  حيز التنفيذ في المحيط االجتماعي واالقتصادي ؛ 

 

• ، والحماس   ، بالتواضع  الفيرنيانية:  العائلة  حياة  أسلوب  ،   ينطبع   والفرح 

 واألخّوة ، والعفوية ، والبساطة ، ووضع مواهب الرب في الخدمة 

 

 لهذا نحن نلتزم  بما يلي:
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 في المجموعة وبين المجموعات بروح العائلة ؛  بالتالقي . 1

 

 ، مثل األم أنطونيا ، النور في الظلمة ، باقين على العهد في أعمالنا اليومية ؛ أن نكون. 2

 

 وهبين  صالحين ، متحمسين ومستعدين لوضع أنفسهم في خدمة اآلخرين قادة م بتنشئة. 3

 

بدعم4 اإلعالمية     .  المواد  خالل  من  وعملها  وصورتها  الفيرنيانيين  العلمانيين  جمعية 

 والوسائل  االعالمية المتعددة اللغات ؛

 

من خالل   نقل قيم المؤّسسة ومشاركة الشباب في جمعية العلمانيين الفيرنيانيين  بتشجيع. 5

 تنظيم المناسبات  الهادفة ومن خالل "صيغة التزام" خاصة بهم ؛ 

 

الشعور باالنتماء إلى جمعية العلمانيين الفيرنيانيين من خالل التنشئة المشتركة   بتعزيز.  6

 واللقاءات، واالحتفاالت المختلفة  ؛

 

والمرس  استبانة.  7 الراهبات  مع  باالشتراك   ، سنويًا  الخيرية  وتطبيق المشاريع   ، الت 

 طرق مبتكرة لجمع األموال وبذل كل جهد ممكن لتنفيذ األعمال الخيرية

 

 حاملو وحامالت  )ناشرو وناشرات( الرجاء في عالم يتحدانا

 

زاوية  • كل  ويضيء  وقلوبنا  أعيننا  يفتح   ، القدس  الروح  من  هبة  هو   الرجاء 

 مظلمة فيها  

ورسالت • بمعانيها  المسيحية  فيه   تضاءلت  عالم  اإلنجيل  في  يعد  لم  وحيث   ، ها 

في  رغبة   وهناك   ، قلياًل  إال  الكاثوليكية  الكنيسة  تعليم  تدريس  يتم  وال  معروًفا 

االستغناء عن هللا ، تذكرنا اختيارات األم أنطونيا بقوة بأن المحبة هي العمل األول 

 واألعظم تحمل يسوع إلى اإلنسان واإلنسان إلى هللا.
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الفرديّة والعزلة ، يعيش العلماني  الفيرنياني   في الوضع الراهن حيث تسيطر   •

إنجيل األخّوة ويتبع مثال األم أنطونيا التي كانت تحب الجميع: "سيعرفونكم  من 

 حبكم لبعضكم البعض" 

في   • البذرة  هذه  زراعة  في  يستمر  رجاء   شخص  هو  فيرنياني   علماني  كل 

 حياته وغرسها في قلب كل عمل.

جانيتها هي الحافز لمساعدة الفقراء واألطفال وكبار إن محبة  األم أنطونيا وم  •

 السن في الظروف الصعبة: "سوف يعرفونكم  من ثماركم" 

 

 لهذا نحن نلتزم  ...

 

 . باالعتماد على قوة الروح القدس الذي يكسر كل حاجز ويهب  حيث يشاء. 1

 

مييز الخطوات  . بتكثيف الصالة والمثابرة فيها شخصيًا ، سواء في األسرة أو معًا ، لت2

 التي يجب أن نتخذها لعيش كاريزما األم أنطونيا.

 

واكتساب 3 المسيحي،  التعليم  بتعليم  بااللتزام  و   ، إيماننا  جذور  اكتشاف  بإعادة   .

 المهارات والتنشئة ، وجعل الرحمة قلب البشارة.

 

ي العائالت ، . تعليم التعليم المسيحي  أوالً في الحياة ثم بالكلمة أيًضا ، في الرعايا وف4

أن  إلى  بحاجة  ولكنهم   ، يتحدوننا  الذين  والشباب  للمراهقين  خاص  اهتمام  إيالء  مع 

 يجدوا في البالغين أشخاًصا راسخين ومتأسسين بمتانة   في االيمان.

 

العائلة وفي الرعية: هذا يعزز  .5 بخلق أوقات مشاركة  أخويّة في المجموعة ، في 

 ي أوقات الشدة المعرفة والدعم المتبادل ، خاصة ف

 

6.   ، معًا  صلوا  الجمعية:  وفي  المجموعة  في  روحي  وتقارب  قوية  شركة  بخلق 

 واعملوا معًا لبناء روح العائلة التي تسمح لنا بلقاء يسوع ، المعلم أكثر وأكثر.

 

ورجاء   .7 كلمة  لتقديم  أخرى  جمعيات  أو  مجموعات  ومع  الرعية  مع  بالتعاون 

 ين الذين يحتاجون إلى المؤاساة. اإلنجيل للمرضى وكبار السن والوحيد 
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 جعل الرجاء .8

 • الدافع  في قلب من هو وحيد ويأس

 • الدافع  في قلب الذي يبذل نفسه للعالم ولإلنسانية رغم الشدائد

• الدافع في قلب الذي  يتشارك المستقبل الحافل بالتحديات الجديدة باستمرار لنقل 

 اإليمان لآلخرين.

 

 واء الخاصة بالجمعية أو التابعة لألبرشيات. دعم المشاريع الخيرية س  .9

 

 عائلة يوّحدها الرجاء

 

نحن عائلة ، ألننا نعيش الكاريزما  نفسه الذي وهبه  الروح للطوباوية أنطونيا  •

 فيرنا ، حتى في الدعوات المختلفة: الراهبات ، مرسالت المحبة والعلمانيون. 

العيش   بفرح  نتمتع  تجعلنا  الفيرنيانية  والتواضع  الروحانية  والبساطة  المجاني 

بطريقة فريدة ومبتكرة ، مستمدة القوة من القربان المقدس والصليب وسيدة الحبل 

 بال دنس .

 

من النظام األساسي ، دير  راهبات المحبة لسيدة  الحبل بال دنس   5وفًقا للمادة   •

جب أن إيفريا ، حيثما أمكن ، هو المرجعية  لجمعية العلمانيين الفيرنيانيين وي  -

مع   االجتماعات  تعزيز  عليهم  و  المحبة   مع مرسالت  أيًضا  أعضاؤها   يتعاون 

من   ، والعالقاتية  التآزرية  الديناميكية  هذه  في  عليها.  والتشجيع  المتعاطفين 

للراهبات   الرهبانية  الدعوة   : المختلفة  الدعوات   وتقدير  احترام  الضروري 

يين الفيرنيانيين  ، مما يجعل العائلة  والعلمانية المكرسة للمرسالت ودعوة العلمان

 حب لألم أنطونيا  -تعاون  -تفاعل  -تجديد  -. ]اتحاد U.N.I.C.Aالفيرنيانية 

 

ينبغي  التشارك على المستوى اإلقليمي في اتقان التنشئة الفعلية والعملية على  •

ل المستويين الروحي والثقافي. من اإليجابي تقوية وإعادة تنشيط االنتماء من خال

 تعزيز التكنولوجيا كأداة اتصال وتنظيم الحج إلى أالماكن  الفيرنيانيية. 

 

 ...  لهذا السبب نحن نلتزم
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. بتعميق الكاريزما والروحانية بكل الوسائل المتاحة في كل مجموعة ، وان  1 •

أمكن مع األخوات الراهبات ومرسالت المحبة من أجل جعل معنى االنتماء الى 

 مو ويتجلى أكثر فأكثر.. عائلتنا الواحدة ين 

 

• 2  ، الشخصية  بالمسؤوليات  قوي  إحساس  بتطوير  العائلة ف.  من  عضو  كل 

الفيرنيانية  مدعو إلى التواصل بطريقة منسجمة ومتكاملة مع الجميع ، والغوص 

 في الواقع االجتماعي مع إيالء اهتمام خاص لحاالت الضيق والفقر.

 

ال3 • أوقات   لعيش  الفرص   كل  عن  بالبحث  العائلة .  مع  واالحتفال  صالة 

 الفيرنيانية  بأكملها ، منفتحين أيضا على المتعاطفين معنا. 

 

األنشطة 4 • مختلف  في   ، المسيحي  التعليم  في  معًا  للعمل  الفرص  كل  بإيجاد   .

الرسولية واإلرسالية لألعمال الخيرية المجانية جاعلين من  قوانين األم أنطونيا 

 الفقراء". األربعة  حالية" بشكل خاص مع 

 

 . باالنتقال من " أنا أفعل" إلى "نحن نفعل". 5 •

 

. بالتغلب على "االختالفات" بااللتزام بعيش  الشراكة من أجل خيراالشخاص  6 •

 الذين يريدون أن نكون شهودًا للوحدة. 

 

 صالة لمريم 

 

 أيتها العذراء الفائقة القداسة 

 أّم المسيح وأّم الكنيسة،   

 إننا، بفرح وإعجاب،  

 نُرنّم ترنيمة  معكِ 

 الحب المقرون بالشكر:

 "تُعّظم نفسي الرب!" 

 معِك نشكر هللا، الذي يمتد حبّه 

 لكّن قلبك متنبّهٌ في ذات الوقت،

 للمبادرات الُكثرالموّجهة للخير  

 وللطموحات الكبرى إلى الِقيَم 

 وللتقدم الذي تحقق 

 وما نتج عن هذا من ثمار للخالص ِغزار.

 

 أيتها العذراء الباسلة ألِهمينا العزم 
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 عبر األجيال،  

 على الدعوة الرائعة 

 والرسالة العديدة األشكال

 الموهوبتَْين المؤمنين العلمانيين،  

 المدعوين من هللا، شخصياً 

 ليعيشوا وإيّاه في شركة حب وقداسة، 

 كإخوةفي أسرة أوالد هللا الكبرى،  وليتَّحدوا

 والُمرَسلين لينشروا نوَر المسيح  

حياتهم   عبر  الروح  بنار  ويُضرموا 

 اإلنجيلية

 كل قطاعات الحياة الدنيوية.

 

 يا عذراء يا من "تعظم نفسها الرب"  

 امألي من العلمانيين القلب 

 شكراً وَحميَّة لهاتين الدعوة والرسالة.

 

 وأريحيّة  يا من كانت بتواضعٍ  

 أمة الرب" هبينا نحن أبناءك 

 أن نكون على مثالك  

وخالص  هللا  لخدمة  االستعداد  تمام  على 

 العالم. 

 افتحي قلوبنا لعظائم األمور،

 لملكوت هللا والتبشير،   

 تبشير كل الخالئق باإلنجيل.

 إن قلبك، قلب األم يقلق باستمرار، 

 بسبب شتى األخطار وشرور تفوق الَحْصر 

 حق على السواء الرجال والنساء، تَسْ  

 في هذا العصر. 

 لى تذليل  لنقوى ع  والثقة باهلل

 كل ما يعترضنا، في أداء رسالتنا، من عراقيل.

 علّمينا أن نتعاطى شؤون عالمنا هذا  

 بِحّس ُمْرَهف بالمسؤولية، مسؤوليتنا المسيحية،

 راجين بسعادةمجيء ملكوت هللا  

 وسماواٍت جديدة وأرضاً جديدة. 

 

 أنِت التي كنِت في العلّية تنتظرين مع الرسل المصلّين  

 العنصرة، مجيء روح 

 َسليِه أن يفيض من جديدعلى المؤمنين العلمانيين، 

 بال استثناء، من رجال ونساء

 ليضطلعوا تماماً بدعوتهم ورسالتهم،  

 بوْصِفهم أغصاناً في الكرمة الحقيقية،  

 ومدعوين ليأتوا بوافر الثمار

 من أجل حياة العالم.

 

دينا بإرشادك وَعْونك     أيتها العذراء األم، تعهَّ

 نعيش كأبناء وبنات حقيقيين  ل

 على الدوام،  لكنيسة ابنك

 ولنستطيع اإلسهام في إقامة حضارة الحق والحب 

 على األرض، حسب رغبة الرب ولمجِده. 

 آمين.

  

 ) العلمانيون المؤمنون بالمسيح(

 

 


