
ة االم انطونيارنامج وروزنامة عمل االجتماع العام لعائلب  الساعة 

 

 

4102تشرين األول  42الخميس    

 

 

 21 الوصول والغداء

لمحبة. رئيسة مرسالت ا لوشانارئيس الجمعية ومن  ماريو، من األم رافايلال كلمات ترحيب من قبل الرئيسة العامة 

 تقديم المشاركين في االجتماع  

21 

س للروح القدس وزياح باالنجيل قدا  23.61 

صرمة  االفتتاح الرسمي للجمعية العامة. التحضيرات المختلفة . تقرير رئيس الجمعية عن االربع سنوات المن  23.61 

 24.81  أنّا براتي تقرير امينة الصندوق

وتوضيحات حول التقاريرمداخالت المشاركين   21 

 21.81 العشاء

كة حرة(لقاء عائلي )مشار  12 

 

4102تشرين االول  42الجمعة   

 

 3.61 صالة الصباح والقداس

 1 "الرجاء البيبلي..... والرجاء اليوم " مداخلة باحثة في الكتاب المقدس  

 21.61 مشاركة

 22 استراحة

ليها من قبل فق عتقديم "آلية العمل" مع رئيس العائلة. مداخلة نائب الرئيس حول المقترحات  لبعض التعديالت الموا

 المجلس العام . مناقشة واسئلة  

22.21 

 21.81 الغداء واستراحة

 21 حوار مشاركة حول مختلف التقارير

. نائبة الرئيسة العامة حول طريقة العمل التي ستتبع في مختلف جلسات عمل الفرقاألخت بالما مداخلة   

الل ا خوكيف كن   اليوم حول "واقع الجمعية" المستوحى من التقارير ومن ألية العمل . "الهدف"  من نحن عمل فرق -

 السنوات المنصرمة ؟

 

23 

 23.21 حوارمشاركة في الجمعية العامة

من عمل فرق حول التطلعات المستقبلة المتب عة في التقارير وفي آلية العمل مقارنة مع العمل ض-

فريق المجموعة األولى كعمل  

24 

 21 صالة المساء 

  21.81 العشاء 



 12 تقارير كافة الفرق

4102تشرين األول  42السبت    

 3.61 صالة الصباح والقداس

 1 حوارمشاركة في الجمعية العامة

في قة "في هذا االطاراالجتماعي واالخالقي ماذا تقول األم انطونيا ؟ " تأمالت على ضوء الموضوع: تنمية الرجاء والث

األب مايورانو  االزمنة التي نعيشها اليوم. مع   

21 

 22 استراحة 

 22.21 مشاركة حول الموضوع المطروح

لتحديات التي عمل فرق حول الهدف: هيكيلية الجماعة وروحانية العلمانيين المنتسبين الى العائلة وامكانيتها من مواجهة ا

جههم على ضوء الرجاء االنجيليتوا  

22.81 

 21.81 غداء واستراحة

 الفرق مل ضمنالمتب عة في التقارير وفي آلية العمل مقارنة مع الع عمل ضمن الجمعية العامة حول التطلعات المستقبلية

 للتوصل الى ورقة عمل 

21 

 23,61  و تعديلهلتطبيقه اورقة العمل نص مشاركة في الفرق حول 

 23.61 استراحة 

النهائي  عمل الجمعية العامة نصمعالجة   23.81 

 21 صالة المساء

 21.81 العشاء

(تابع ).تقارير كافة الفرق  12 

4102تشرين األول  42األحد    

  4 قداس الشكر مع صالة الصباح

مجلس م هذا الالمجلس العام الجديد ، مها نتخاباالخبير في الحق القانوني الكنسي لشرح آلية  باشوالمداخلة األب 

نتخابات ومواصفات المرشحين يليها اجراء اال  

1.61 

 22.61 الرئيس المنتخب يقرأ  نص المقررات النهائية 

مومية تحية الرئيس السابق والجديد والرئيسة العامة .اختتام الجمعية الع  21 

 21.81 غداء وانصراف

 


