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 2018فاطيما  –التجمع العالمي لفرق السيدة 

 مهمة الحب، الحب في مهمة

 

ف أحاسيسنا. نشكر هللا تنقصنا الكلمات في ساعة الوداع والتقاسم هذه، ونحن نشعر بانفعال عميق، لنص  

 ببساطة لكل ماحدث خالل السنوات الست التي قضيناها في خدمة هذه الحركة الرائعة.

بل نود أن نكتفي بالتحدث عن باألعمال التي تحققت خالل هذه السنوات الست،  بيانا  ال نريد أن نعرض 

 .لنا التي حركتنا وأنارت الطريق األفكار

كان هو من ب. إنه لمن دواعي االبتهاج أن نتقاسم معكم األوقات الحميمية الحارة التي قضيناها مع الر

الحنان لنتخطى الصعاب. ال شيء كان ممكنا  من دون يأخذ بيدنا في أغلب األحيان  ويقودنا بكثير من 

 مساعدته.

ن لدعوة التي وجهها لنا. كنا نعرف أكان صعبا  علينا في البداية أن نصغي إلى صوت الرب من خالل ا

 المستقبل ليس ملكا  لنا وكانت عوائق عديدة تجعلنا نتردد في إعطاء موافقتنا.

كنا نرفض القبلة التي يريد هللا طبعها لكي يرافقنا على الطريق  قد يعتقد البعض أننا أصدقاءنا األعزاء

 ويعزينا، فيظهر بذلك أن المستقبل ليس بأيدينا.

نحن ال نحب الحنين إلى الماضي وال التردد أو الشكوى، ولكننا نذكر جيدا  أن الـ "نعم" التي وافقنا بها لم 

فلقد غيرت برنامج حياتنا إلى درجة جعلته مناقضا  لما  تكن سهلة كما أنها كانت بمثابة ثورة بالنسبة إلينا،

 كنا نتصور.

ولكن القداسة بدت كتحٍد شخصي وزوجي، تحٍد ساحر وممكن، ألنه بالرغم من نقائصنا، استمرينا في 

 مسيرتنا مع المسيح وحافظنا على عالقة حب مستمرة معه.

القداسة هي طريق للجماعة يجب ابتهجوا" : "يقول البابا فرنسيس في التوجيه الرسولي األخير "افرحوا و
 إقدام، إنها دافع ينقل بشرى اإلنجيل ويترك يصمة في هذا العالم". القداسة" ويؤكد أن "السير فيها زوجيا  

انطلقنا إذن من دون خوف يدفعنا الروح القدس ونحن في موقف إصغاء وتيقظ وتمييز، انطلقنا في مهمة 

 .ورجاء وتسبيحاعتزاز الحب هذه وكلنا 

 لما كانت عليه فرق السيدة ولما هي عليه وألنها ستستمر في أن تكون شاهدة لسر الزواج. اعتزاز

باآلب الذي ينتظرنا دائما  والذي يرانا عن بعد ويعرف آالمنا وأفراحنا ويقدم لنا مستقبال  مختلفا  ال  رجاء

 نفهمه أحيانا .

ياتنا، لكي تجد دعوة الرب دائما  فينا انفتاحا  واثقا  بأن المسؤولية، بتعديلها واقعنا، تغير أسلوب ح رجاء

عسى أن يؤدي هذا الرجاء خصوصا  لألشخاص الذين نقوم بمحاورتهم.  وذلك لكي نكون عالمة رجاء،

 .إلى جمع الثقافات والحضارات المختلفة في عائلة واحدة تنعشها روح فرق السيدة

: تسبيح هللا لكونه أعطانا النور لنسير في الطريق مرة أخرى. وتسبيحه ألنه بيّن لنا أن خدمته  تسبيح

 تشكل مناسبة لمحبته أكثر فأكثر.

جل االهتداء، زوجيا ، طوال هذه السنين، وهو يبين لنا بذلك اءات العديدة التي وجهها لنا من أللند التسبيح

 الطريق نحو القداسة.

أباريسيدا التي استقبلتنا في البرازيل تحت معطفها والتي استجابت لثقتنا المطلقة بها، فذللت  إلى سيدة

 الصعاب وحققت النجاحات وحافظت بشكل خاص على صالتنا البسيطة والمتواضعة التي لم تهتز أبدا .

ا الكنز الرائع، وبفرح مامها بهذة فاطيما التي سنوكل أتحت أقدام سيد ذت بيدنا وقادتنا إلى هذا المكان،وأخ

 كبير، إلى صديقينا العزيزين كالريتا وإدغاردو.

ونحن نعيش يوميا  جرأة  ر ابنها بالشكل البسيط والمتواضع،وإنه لمن خالل الصالة  نعيش بفرح حضو

 فينا. وقد قال لنا : يسوع الذي صار جسدا  وحلّ 
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مُ ب ُكّل  َما آُمُرَك ب ه   "  ُلَك إ َلْيه  تَْذَهُب َوتَتََكلَّ ه ْم، ألَّن ي َأنَا َمعََك أُلْنق َذَك، .إ َلى ُكّل  َمْن ُأْرس  ْن ُوُجوه  "اَل تََخْف م 

 (8 -7/ 1)إرميا          

مدعوون إلى إنماء العطايا التي وهبت لنا،  شعرنا بأننا إلرث الذي تلقيناه من فرق السيدة،حين أدركنا ا

 ولويات تنحصر في تحديات الهوية واالنفتاح واالتصال والمشاركة والرسالة.واعتبرنا أن األ

 

 تحدي الهوية

الشهادة عن  مانة لموهبة حركتنا.يضعنا هذا التحدي في مواجهة مع المجتمع الذي نقدم فيه الشهادة عن األ

قراءة عادة نا إلى الذهاب إلى الينبوع وإلى إوجية والتي يغذيها سر الزواج، دفعت باألمانة للروحانية الز

اكتشاف طبيعة الحب البشري هويتنا أمام المشاكل الحالية، مما ساعدنا على إعادة مراجعة الجذور و

 الحقيقية والواقع الذي يجعلنا نتقدم على طريق القداسة.

واجهنا بشجاعة وجهد وتيقظ وتمييز التنوع الثقافي المعاش، وحاولنا إيجاد أساليب جديدة مع المحافظة 

بشكل وثيق على العقيدة في االنسجام والنضارة التي يتحلى بها الحب األول. وكان عيش حياة الكنيسة 

 نكون ههنا..." داخل فرق السيدة مشجعا  ومطمئنا  وسمح بأن نقول مع القديس بطرس : "حسن أن

 

 تحدي االنفتاح

تتطلع فرق السيدة، باعتبارها حركة كنسية تدعمها نعمة سر الزواج، إلى أن تكون منفتحة للنداءات التي 

تصلها وإلى أن تعيش بقوة الشهادة، ليس من أجل التعليم بل لعيش حياة متحدة بالمسيح وللسير في الدرب 

 إلى جانبه.

بتحويل الخميرة القديمة إلى خميرة جديدة ال يمكن أن يؤجل قرار االنطالق ا وخيارنا في أن تتطهر قلوبن

 ومساعدة اآلخرين على هجر حياة تحتاج للتغيير.

طلب البابا فرنسيس منا مؤخرا  عدم نسيان من يعانون في اكتشاف الطريق ومن يتساءلون عن أسباب 

 فرحنا.

مستعدون، وكلنا حماس وحب، لتجديد عادات اإلنسان ، نحن "متوجهة نحو اآلخرين"وباعتبارنا فرقا  

نمية التعاون من أجل التقدم على طريق القداسة. يجب علينا أن نعمل بـ ، وتبأن نعترف بتكامل الجنسين

 فنساعد بذلك على السير في طريق صلب ودائم."فن المرافقة" 

، أن نشعر بأنفسنا قادرين على ويجب علينا، وقد دعينا إلى مهمة حب وقد اغتنينا بنعمة سر الزواج

 االستجابة لنداء البابا لمساعدة ومرافقة وتدريب الكوبالت التي تتألم والتي تجتاز أوقاتا  صعبة.

 

 تحدي االتصال

يجب فهم وتحليل إمكانيات التطور العالمي السريع الذي تعيشه فرق السيدة حاليا ، باإلضافة إلى تأثير هذه 

نا  إنسانيا  غنيا  بالتنوع الثقافي إال أنه يتطلب حوارا  عميقا  وتركيزا  قويا  على المجموعة التي تشكل مكا

 التأهيل.

يتطلب هذا التنوع الثقافي بذل الجهد للفهم واالحترام بحيث تعيش فرق السيدة في هذا التكامل تدريبا  يبني 

 طريق وحدتها ويثريه.

فرق السيدة، انطالقا  من نشاطات التأهيل والتفكير، تدفع وااللتزام بالمساهمة في تكامل االختالفات داخل 

نحو التقدم في الوحدة ضمن التنوع، وتقدم لنا بالتالي خبرة الحياة الخصبة التي تعاش ضمن الجماعة والتي 

 يمكن أن تقدم ثمارها خارج إطار الفرق.

مطلقة لموهبتها. إنه تحٍد كبير  وتتطلب معرفة إدماج االختالفات الثقافية داخل حركة فرق االسيدة أمانة

 نحن مدعوون لمواجهته، وبإمكاننا تحقيقيه بفضل الضيافة والحوار والقرب.

 تحدي المشاركة
 المشاركة تخلق الحياة!
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 جعل الكنيسة بيتا  ومدرسة" بواجب "األلفية الجديدة""تذكرنا رسالة البابا القديس يوحنا بولس الثاني 

من الضروري نشر ويضيف بأنه " فعالية كل جهد مبذول في نشر اإلنجيل".مين "تأ من أجل للمشاركة"
 روحانية المشاركة".
الروح الذي يحول الحركة فيجعلها  الذي يجعلنا نحيا هو روح العائلة، ت حيث الروحنحن عائلة من العائال

 فرقة كبيرة تضم مجموعة من الفرق.

متدة إلى األوالد فإنها تعيش بهذه الطريقة في تشاركية إذا ما انطلقت العائلة من المشاركة الزوجية الم

 كاملة.

 وفي الوقت ذاته مهمة. وعيش هذه الحقيقة داخل فرق السيدة هو تحدٍ 

إنه تحٍد لنكون شهودا  في الفرح لسر الزواج الذي يجمعنا، حيث المصالحة عالمة حب وحيث للمغقرة 

 القدرة على الشفاء.

ن الكوبالت الغارقة في الحب الزوجي والتي تعكس محبة المسيح أن تؤمّ  المهمة األساسية : الطلب من

المرافقة العائلية التي تحّول وتدفع إلى تبنّي أسلوب حياة جديد في هذا العالم الفرداني الذي اعتاد العيش 

 بعيدا  عن المسيح.

نا الكهنة المستشارين إنها مهمات وتحديات ال يمكن تحقيقها بمعزل عن الدعم الذي ال غنى عنه ألعزائ

 الروحيين.

"من المستحيل الفصل بين رسالة الكاهن ورسالة المسيح. إنها استمرار لها والكاهن يقوم بها على مر 
 )األب كافاريل( العصور"

ن نعترف بتواضع تتوافق مع الجمال الذي نعلن عنه، يجب أ إذا ما بدا لنا أحيانا  أن حياتنا وحياة الحركة ال

 لمسيح في حياتنا ضعيف وهش وأن النور الذي نتلقاه ال ينتشر.أن تجلي ا

 كان األب كافاريل يقول :

"هذا االتحاد بواسطة الحب، بعيداً عن أن يكون سلبياً، هو نشاط مكثف ومشترك، إنه تالحم ألنه 
لذي امشاركة شخصين في العمل الحيوي ذاته القائم على معرفة هللا ومحبته مدفوعين من الروح القدس 

 (118 -117)الخاتم الذهبي، رقم    يسكن الزوجين" 

 

 

 

 

 تحدي الرسالة

 (131 -)افرحوا وابتهجوا   "الجرأة والشجاعة الرسولية يشكالن جزءاً من المهمة"

إلى أطلق المجمع الفاتيكاني الثاني صياغة جذرية جديدة ألساس الرسالة الالهوتي. يقدم لنا المرسوم ""
في قلب البشرية  نا ويدخلنا إلى هللا الذي يرسللهي فهو يعيدالرسالة بصورة تكليف ليس مجرد إ "األمم

 .يخلصهال
الزواج: هذا تجد الكنيسة نفسها في فترة تجديد للذات خصبة. يذّكرنا األب كافاريل في "في أيامنا هذه، 

 ودعاهما ليكونا انعكاسا  لمحبته. بأن الزوجين المتحدين في سر الزواج قد اختارهما هللاالسر العظيم" 

، دعيت فرق السيدة ألن تكون كنيسة حية، في الخدمة والحوار 2015بعد اللقاء بالبابا فرنسيس عام 

 والرحمة.

ب" هذه الروح وهذا الموقف من خالل التوجيهين الرسوليين "فرح اإلنجيل" و "فرح الح لنا قلتولقد نُ 

 لنا البابا فرنسيس خالل هذا اللقاء.ها باإلضافة إلى الرسالة التي وجه

السيما في  ،إنها مبادئ توجيهية بمعنى أنها تدعونا وتحثنا على الحوار حين تطلب منا مرافقة الخالفات

 .أصبحت أكثر ظهورا  في أيامنا هذهالتي و حياة الكوبالت وبالتالي في العائالت،
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على أن قداسته قد نصحنا بالخروج للخدمة، السيما اية، يذكرون، ولكننا ال نلح في ذلك كف نعلم أن الجميع

مية الرحمة وممارستها قودنا إلى تنالحقائق التي سوف ت ألنهم يحملونكثر حاجة، بقبولهم خدمة من هم األ

 وإلى تطوير "فن المرافقة" األثير لدى البابا.

انت تلك هي األولويات التي كمن الضيافة، مزيدا  من العمل الرسولي، مزيدا  من العمل المشترك،  مزيدا  

 حددناها كأهداف لنا.

" فرقا  ال هدف لها، بل هي فرق تسير باتجاه اآلخرين حتى المتوجهة نحو اآلخرينليست فرق السيدة "

تصل إلى األطراف. ال يعني الوصول إلى األطراف التجوال في العالم بدون هدف وفي جميع االتجاهات. 

 أحيانا  والتخلي عن القلق للنظر إلى اآلخرين واإلصغاء لهم بأن نختار أنفمن األفضل إبطاء الوتيرة 

 نرافق من وقع على الطريق ألننا سنلتقي بيسوع من خالله.

كانت الحركة تعدّ  2018بهذه الروح انتشرت فرق السيدة في كل مكان. في األول من كانون الثاني 

بلدا  في  92مستشار روحي، وهم موزعون في  10195فرقة ويرافقهم  13580عضوا  يشكلون  139820

 القارات الخمس.

عضو من فرق السيدة أتوا من قارات العالم  8500نعيش في فاطيما قوة عالمية الحركة بوجود حوالى 

الخمس. نحن نعلم بأن هذه التجمعات هي المكان المميز الذي تتعزز فيه عالمية الحركة من خالل 

مختلفة. إنها مناسبة لكي نصبح اكثر قوة وأكثر جرأة من أجل النظر نحو المشاركة وقبول الثقافات ال

 المستقبل بثقة ورجاء.

كل رجل وكل امرأة رسالة، وهذا هو بالضبط سبب وجودنا على هذه األرض. أن نكون مدعوين 

بالمستقبل دنا وهما تشبهان قوى الحب الداخلية التي تع   ،هما الحركتان التي يشعر بهما قلبنا ومرسلين

 وتدفعنا للتقدم.

 أنا رسالة على هذه األرض"، ولذلك أنا في هذا العالم".إنه لتحٍد كبير أن نعيش مسؤولية العالم بفرح. "

 (273 -)البابا فرنسيس، فرح اإلنجيل

 الطريق في مركب بطرس

 برنامجها بالسير إلى جانب الكنيسة. ERIاختارت الفرقة المسؤولة الدولية 

، أجل المجاهرة بإيماننا بفرح وثقةكانت هناك استجابة فورية لدعوة البابا بندكتس السادس عشر من  ولذلك

 سنة على بداية المجمع المسكوني الثاني بطريقة احتفالية. 50وإلحياء ذكرى مرور 

معنا في قارب بطرس خالل انعقاد  ناها على أنفسنا وعلى جميع من أبحركانت األسئلة التي طرح

 تماع األول للفرقة المسؤولة في بوردو تتلخص في معرفة مكان انطالق دربنا ومساره ونهايته.االج

المكان المفضل للقاء حتى حين هبوب الرياح  حتى حين كان يبدو نائما ، المسيحكان قارب بطرس، بوجود 

 (25/ 8؟" )لوقا أين إيمانكم: " توجهنا مواج، فبوصلتنا كانتوارتفاع األ

قارب بطرس قد قبلنا  بينت لنا بثقة وحنان أننا بإبحارنا فيالتجربة أكثر قوة في مسيرتنا و جعلتنا هذه

 (42/ 10)لوقا الحاجة إلى أمر واحد" واعين أن نكون خاليا في الكنيسة ألن "

اإليمان هو أساس حياتنا الروحية، وهذا التطلب هو الذي يعطي معنى لحياتنا، فهو ليس بملجأ لألشخاص 

 تعوزهم الشجاعة.الذين 

لقد عملنا سنة كاملة على دراسة فضيلة الحب الزوجي القائم على الصفح والمصالحة والذي يساعدنا على 

 الغوص في المياه العميقة لنعّرف اآلخرين على هللا ولنعلن محبته.

امرأة، جال  ونا ركونب محبةالنعيش  الذي يظل يزداد فيه التطلب والنضال، وفي اإليماناإليمان هو المكان 

 عمل هللا األسمى. ، وهذا هوما يقودنا إلى أن نكّون كوبال   فهذا

الوحدة الزوجية الحقيقية هي وعد يستقبل الرغبة الجنسية بصورة عميقة، بإلزامه الرجل والمرأة، أحدهما 

 يوم زواجنا.تجاه اآلخر، في المرض والغنى والفقر. إنها وحدة قائمة على العهد الذي أقمناه مع هللا في 

"الروحانية والحياة  زت كتيّباتالقى هذا الموضوع اهتماما  عميقا  لدى الفرقة المسؤولية الدولية التي أنج

 الجنسية" فأشرعت بذلك األبواب على موضوع كثيرا  ما شغل األب كافاريل.
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ن تجاهله أو تأجيله المحافظة على االتحاد الحي باهلل أمر ال يمكو ل وامرأة،كرجيحب واحدنا اآلخر  نحن

 إلى الغد في حركة تقوم موهبتها على الروحانية الزوجية.

ية تهدف ممارسة الحرية الداخلية إلى إعداد قلوبنا وفهم حياتنا الجنسية في ضوء االتحاد والقداسة الفرد

لى موافقة معالجة هذا الموضوع خالل لقاءات الهيئة الجامعة حتى يحظى ع والزوجية. ولقد بدا لنا أساسيا  

 الجميع.

ه في بيت عنيا لمدة سنة. خالل لقاء الهيئة الجامعة في بوسطن، قررنا الذهاب لزيارة يسوع والمكوث عند

ويسوع الذي أحب لعازر وأختيه شعر بالحاجة إلى أن يستضاف لديهم طيلة مسيرته الرسولية ونشاطه 

 النبوي. 

بشكل أفضل على يسوع الذي عاش وضعنا البشري. لقد أردنا الدخول إلى منزل بيت عنيا والتعرف 

ولوية لحضور هللا وتعلمنا بمثاله أن نستسلم للحب. يدعونا يسوع إلى أن نختار وإلى أن نعطي األ

 إلصغاء إلى كلمته.وا

خيار هللا الروحي نتائجه : تركيز الحياة على ما هو يقدم لنا يسوع مجموعة من القيم التي تنظم حركتنا، فل  

 ، وتحويل االهتمامات إلى حب، فهو األمر الوحيد الذي يهم.أساسي

ه. ولقد كان لنصائح طباع ومعرفة تطور عن كل شخص له مكانته في العائلة هذا هو غنى جمع القصص

 تأثير كبير في حياة عائلة فرق السيدة الكبيرة. يسوع

في القيام ببعض األعمال ال يك"ها! "من بعضالإنه ألمر جوهري أن نحدد خياراتنا وأن نجازف في 
 (99 -)افرحوا وابتهجوا الصالحة وحسب بل يجب السعي إلى إحداث تغيير اجتماعي" 

أن نزداد  نتوصل الى أن ندرك بوضوح ضرورة كانت اهتماماتنا األساسية خالل هذه السنة تتلخص في أن

مركز حركة فرق السيدة وأن نعيش حياتنا بحيث يكون يسوع في  طاعةالشبها  بيسوع، وبأن نتقدم في 

 وبحيث يحتل المكان األول في صلواتنا.

جرى إنشاء منصة افتراضية للتعليم المسيحي عن بعد على مثال لقاء تلميذي عماوس، وهي متوافرة في 

 لغات الحركة الرسمية الخمسة.

ال يكمن سر النجاح في ما نقوم به بل قبل كل شيء في عمل قوة المسيح الذي استقبلناه في بيوتنا. ومن 

 (42/ 10)لوقا الحاجة إلى أمر واحد" جديد نشعر أن " 

تشعر بأنها مدعوة  ضوره،وفرق السيدة التي تبحر في قارب الرب وتسكن في بيته وتظل مرتبطة بح

 لتحقيق تحول في العقل والقلب بأن تتخذ موقفا  جديدا  في تالحمها بشخص يسوع المسيح.

وصولنا إلى روما بفكر متجدد جعلنا نشعر بأننا واعون ومستعدون بتواضع لالنطالق إلى العالم إلعالن 

 (3/ 9)لوقا ال تحملوا للطريق شيئاً" اإلنجيل. ""

ماع الهيئة الجامعة في روما الذي استند إلى الموضوع المذكور والذي سبق لقاء أثناء التحضير الجت

 مسؤولي المناطق، كنا مبتهجين ألن قداسة البابا كان سيستقبلنا.

اضطلعنا دون خوف وبتصميم، االلتزام الذي  ، أعلنا،2015مسؤولي المناطق في روما عام وخالل لقاء 

 (8/ 6)أشعيا ، أرسلني"يا رب اها أنبه بكل وعي "

ن كلها أن يعيشوا التزامهم بالحب وأزواج والمستشارون الروحيون باسم الحركة وفي روما، التزم األ

 ينشروه في العالم كله. 

 شديد الوضوح في روح فرق السيدة. الدعوة والرسالة"صبح الحدس النبوي لألب كافاريل حول "لقد أ

دركنا كم تعتني الكنيسة بالحركة، وبكل اركين في اللقاء، أالبابا إلى المش ومن خالل الخطاب الذي وجهه

 منا على حدة، لكي نكون خميرة في العالم المعاصر.

نحن خميرة رجاء وعالمة مصالحة في العائالت. ولقد قال األب األقدس بوضوح بأنه يجب أن يشكل 

 المهمشون موضوع عناية واهتمام مضاعفين.

 (5/ 15)يوحنا يثمر ثمراً كثيراً"  فيه فذاك فّي وثبت   من ثبت  "...
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ولقد أعطانا األب األقدس الرجاء في أن يستمع إلينا ويوجهنا بنور المسيح، لكي نكشف له مشاريع حياتنا 

 هدافنا في المجتمع الذي نعيش فيه. تي تحرك قلوبنا، ولكي نطلعه على أوالقيم ال

الذين يتلقون من فمه ومن قلبه  موقف تالميذ الربوهكذا أطلق االقتراح بحشد الحركة كلها من أجل اتخاذ 

 هام والقوة للحياة والرسالة. بهذه الروح، انطلقنا في مسيرتنا نحو فاطيما ونحن مدركون لدعوتنا.لإلا

 عشنا بترقب وفرح تحقيق سينودوسين ،(6/ 14" )يوحنا أنا الطريق والحق والحياة" باختيارنا التوجه

( وأدركنا من خاللهما اهتمامات الكنيسة بموضوع 2015والعادي عام  2014)االستثنائي عام  اثنين

 التحديات الرعوية للعائلة في إطار التبشير الجديد باإلنجيل"."

حيا   يكن مجرد موضوع نظري تجب دراسته، بل كان أوال  موضوعا   ن موضوع العائلة لممن الواضح أ

 .ع المعاصرصرا  يظهر بجالء اهتمامات المجتمومعا

نها ستعاني من تأثير تمنحها االهتمام الالزم، فال شك أإن لم تضطلع فرق السيدة بهذه المسائل أو إن هي لم 

 ووقع الفردانية المنتشرة في يومنا هذا.

ن على تطوير ن لم نتبين بشكل واع كيف ننير حياة أولئك الذين يعيشون بدون مثل عليا، لن نكون قادريوإ

لى دفع المجتمع الكتشاف الفرح الذي يأتي من المسيح والذي يتعزز بنعم سر مبادرات جديدة تهدف إ

 الزواج الذي يعطي للحياة معنى :

 (9/ 15)يوحنا اثبتوا في محبتي"  "

بحسب البابا فرنسيس وبحسب الفكر النبوي لألب كافاريل، التلميذ الرسول هو من يقدم الشهادة عن عمل 

حين نصبح شهودا   لنمط الحياة التي نعيشها،رسالتنا التي تقوم على الشهادة  هللا فيه، وهذا ينطبق تماما  مع

 وأنبياء لمحبة المسيح.

وما اقترحته الفرقة المسؤولة الدولية كمسار روحي في الطريق إلى فاطيما هو أن ننتفض ونجدد الروح 

 الرسولية المتصفة بنشر الرحمة في العالم.

و الذي يعطي امتدادا  لكلمة هللا، مته أمر هام. في الواقع أن الصمت هاإلصغاء إلى صوت هللا من خالل ص

 وكل دعوة حقيقية تبدأ بلقاء مع يسوع الذي يهبنا الفرح والرجاء الجديد. فنكون هنا في مواجهة مع ذواتنا.

ونه ال يمكننا أن نتصور حركتنا عبارة عن مصرف يقدم الخدمات والن عم، غير أننا يمكن أن نتخيل ما ستك

 الحركة التي ال تفقد حيويتها وإلحاحية تحقيق دعوتها.

ولوية عطاء األي تحديد دعوتنا النوعية عن طريق إمن الضروري االستمرار في التعرف على موهبتنا وف

 عضاء وبتحضيرهم الستالم مسؤوليات جديدة.لتأهيل جميع األ

"افرحوا وابتهجوا" على السير في هذا رشاد الرسولي الحديث عنا البابا فرنسيس مرة أخرى في اإليشج

/ 5الطريق، تاركين الجماعة على الشاطئ ومبحرين في العمق حيث نرمي الشباك في المياه العميقة )لوقا 

4) 

ستتطلب هذه الخطوة من الجميع تحوال  في العقلية يدفعنا بقوة نحو خيار جديد يقودنا إلى أن نفهم بوضوح 

 دمها فرق السيدة إلى الكنيسة والعالم.ما هي الخدمة التي يجب أن تق

ع الحالي : إنها الخاليا المجتم أساسيا  للعائالت في ق السيدة المعاصر باعتباره عنصرا  نحن نؤمن بفكر فر

 الحية في كنيسة تسير نحو هللا.

جاءت نتيجة هذا المسار "دعوة ورسالة  المسؤولة الدولية وثيقة أصدرت الفرقة بعد تمييز جدي وعميق،

جابة على القلق الذي شعرت به المناطق تحاول اإل فرق السيدة في فجر األلفية الثالثة"، وهي وثيقة

 .SR/RRالرئيسية والمناطق المرتبطة 

خرين هي التي تشكل بالدرجة األولى المعيار المعاشة وتقاسم هذه الثروة مع اآلإن الروحانية الزوجية 

 تقييم حياة حركتنا.ل

عضاء هو في التمييز والمحور الذي نقترحه في هذه الوثيقة التي وضعت اليوم بتصرف جميع األ

 (.169 –)فرح اإلنجيل فن المرافقة" واالستقبال، والتمييز والمرافقة، وذلك بممارسة "
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وفي الفرقة، ونحن فخورون بمؤسسنا األب هانري كافاريل الذي  نحن مدعوون إلى تأكيد موهبتنا، زوجيا  

ي إلى رغبات ال نكف عن ثنائه كونه نبي عصرنا. نحن نشعر بأننا قادرون على تجاوز الحدود حين نصغ

 ب وإلى احتياجات البشر.اآل

ية رسولية. لكي نخدم بجرأة وحيوفي خدمة اآلخرين متحدين بالمسيح  لنتعلم كيف نستخدم موهبتنا فنضعها

 "ال تخافوا".الرب عالم بضعفنا وروحه القدوس يعضدنا وهو يردد بهدوء وحزم :

لنطلب من الرب نعمة عدم التردد حين يطلب الروح القدس منا أن نقوم بخطوة إلى األمام. ولنطلب 

وفي  ريات.الرسولية لنبلّغ اإلنجيل إلى اآلخرين وللتخلي عن جعل حياتنا المسيحية متحفا  للذك الشجاعة

 مل بالتاريخ من منظور يسوع القائم من بين األموات. اقف، لندع الروح القدس يجعلنا نتأجميع المو

 " فالكنيسة بهذه الطريقة، وبدل أن تتعب، تستطيع أن تمضي قدماً متقبلة مفاجآت الرب.
 (139 –)افرحوا وابتهجوا 

 الخالصة

 أصدقاءنا األعزاء

ونود تذكيركم بأن العذراء مريم  نحييكم جميعا  وأن نحيي كال  منكم على حدة،في لحظة الوداع، نود أن 

األطفال الصغار الثالثة بل إلى آالف األشخاص الحاضرين تكلمت وابتسمت مرة جديدة، ال إلى منا قد أ

 من العالم أجمع.هنا واآلتين 

 الرب إلى أن يقول :كان اإليمان بالنسبة للرعيان الصغار بسيطا  وقد يكون هذا مادعا 

 (3/ 18)متى إن لم تعودوا كاألطفال، لن تدخلوا ملكوت السماوات" "

 علينا أن نمتلك هذه البساطة لنتجنب أن يغلق تفكيرنا العقالني أبواب قلبنا.

 (82-)افرحوا وابتهجوا  " أن ننظر ونتصرف برحمة : هذه هي القداسة"

التي وهبتنا بصمت وكتمان ول لهذه المعجزة وهي ا الفاعل األقبل أن نغادر، لنقدم ذواتنا إلى مريم. إنه

 مانة ال حدود لها، النور الذي يضيء لنا.وطاعة وأ

 (8/ 58)أشعيا " بذلك، سيشع نورك كالفجر" 

نحن بحاجة إلى الشجاعة والجرأة على مثال الرعيان الصغار الثالثة الذين تلقوا من هللا، بواسطة مريم، 

خالص، ليظهر كيف يستطيع الضعفاء والمتواضعون أن ينبئوا بمحبة هللا في العالم الذي رسالةاالهتداء وال

 نعيش فيه.

لقدس مدركين لدعوتنا ولرسالتنا، ومعلنين البشرى الحسنة عن الحب الزوجي، لننطلق مستعينين بالروح ا

السيدة وللكنيسة التي نشكل ، ولننطلق ونحن أوفياء لموهبة فرق الذي يضمن لنا إبداعا  مستمرا  ومتجددا  

 جزءا  منها.

 (34-)افرحوا وابتهجوا " ال تخف من أن تتوق نحو األعلى وتسمح هلل أن يحبك ويحررك"

    .المصالحة هي دائماً عالمة حب ألن

 تو و زي مورا سواريس 


