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" نعٌش  ..نراجع ونعمل بسخاء مع اآلخر"
مدعوون هذا العام أن نعٌش ملء حٌاتنا بكل سخاء ,نراجع حٌاتنا بمزٌد من التعمق ونعمل مع األخر بعطاء وسخاء أكبر.
نعٌش:
َعيش فً جًاعاتُا نهًشاسكح تسخاء و عًق فً إيًاَُا وحياتُا ,فً َجاحُا وفشهُا  ,فً يشاكهُا وتحذياتُا (يثذأ  )11كأصذقاء فً
انشب يتحذيٍ تانًسيح ويساَذيٍ ويحثيٍ تعضُا تعضا .
"إرا أحة تعضكى تعضا ً عشف انُاس جًيعا ً أَكى تالييزي "يى13/35
فكاٌ انسهىك انزي يًيز انًسيحييٍ األونيٍ هى عالقح انحة انًتثادل
تعضهى تجاج تعض ,فذيُاييكيح انحة هزج هً يٍ صهة حياج انجًاعح
ألَها تتخطً حىاجز األَفشاديح و األَاَيح وتُفتح عهً احتياجاخ أعضاء
انجًاعح تم وتتخطاها نتهثً االحتياجاخ األكثش انحاحا ً فً يجتًعهى.projet n:147
نعٌش بسخاء ملء حٌاتنا ٌعنى أن نذهب إلى أعمق ما نستطٌع لتحقٌق ذواتنا مستخدمٌن كل األمكانٌات والقدرات والوزنات التى
خلقها هللا فٌنا ساعٌن دابما ً للنموا المستمر الفردى و الجماعى”
نعٌش بأسلوب حٌاة بسٌط ٌحافظ على حرٌتنا الداخلٌة وعلى عدم أنحٌازنا و تعلقنا باألشٌاء وتضامننا مع الفقراء(.مبدأ)4
نعٌش متشبهٌن بالمسٌح وسط المجتمع بمواقفنا وأقوالنا و أفعالنا ،فنجعلة حاضراً بعمله الخالصى فى محٌطنا (مبدأ )8
نعٌش الصالة الجماعٌة ونشجع بعضنا البعض على الصالة الشخصٌة كى تصبح حٌاتنا صالة وصالتنا حٌاة وتدفعنا لنكون جسد
رسولى مساندٌن رسالة بعضنا بعضا ً ومؤمنٌن أن رسالة اآلخر هى جزء من رسالتى الشخصٌة .نعٌش كخلٌة نحل مترابطة,
متماسكةلكل واحد فٌها عملهمن أجل هدؾ مشترك أن نعٌش حٌاتنا ونكتشؾ دعوتنا "فمجد اللة هو األنسان الحً".
نراجع:
ٌهتم القدٌس أؼناطٌوس اهتماما ً خاصا ً بمراجعة الحٌاة  ،فإنها الوسٌلة األساسٌة التى تساعدنا على إكتشاؾ عمل هللا ونداءاتة فى
حٌاتنا و ٌومنا فهى طرٌقة للبحث عن هللا فى كل شا وأكتشافة فى كل شا (مبدأ )5
كما أن كلمة نراجع لها بعد جماعى  :فعلٌنا أن نراجع مسٌرة فرٌقنا فنعى بالمرحلة التى نعٌشها ونكتشؾ نداء هللا لنا ثم ما علٌنا
فعله للتقدم لمرحلة أعمق (تمٌٌٌز جماعى) وأٌضا ً ما ٌمكننا عمله لتلبٌة دعوة هللا لنا فى المرحلة القادمة.
نعمل بسخاء مع اآلخر:
نعمل مع شعب هللا و جمٌع البشر ذوى اإلرادة الصالحة لتلبٌة إحتٌاجات مجتمعنا (مبدأ )2
نعمل معا ً من أجل تحقٌق التقدم و السالم  ،العدالة ،
المحبة ،الحرٌة و الكرامة لكل الشعوب ونهتم بمشاكل
البشر أجمعٌن شاعرٌن كجسد رسولى أنها جزء من مشاكلنا( .مبدأ )6
ننفتح على األحتٌاجات األكثر ألحاحا ً وشمولٌة وال ٌسعنا هنا إال أن ننظر إلى واقع بلدنا بكل ما فٌة من حاجة إلى الدٌمقراطٌة و
العدالة  ،األمانة و الشفافٌة ،أحترام حقوق كل مواطن و نبذ التعصب …
فٌمكننا من خالل التمٌٌز الجماعى أن نكتشؾ نداءات هللا لنا و ما ٌمكننا أن نفعلة مع أفراد أو جماعات من أجل تقدم بلدنا على
جمٌع المستوٌات .فٌمكننا عل سبٌل المثال المشاركة فى الحٌاة السٌاسٌة عن طرٌق األنضمام إلى أحزاب
أو العمل مع منظمات حقوق األنسان أو أى مبادرات أخري تساعدنا على أن نساهم فى بناء الملكوت...
العمل مع األخر ٌمكن أٌضا ً أن ٌكون من خالل العمل مع أنشطة أخرى مثل أؼصان الكرمة واألشتراك فى رسالة معا ً...
تعالوا نعٌش السنة دٌة كل حاجة بجدٌة و سخاء
نعٌش بهمة واسعة  ،نراجع بجدٌة وألتزام  ،ونعمل بكل سخاء متضامنٌن مع بعض و مع األخر.
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تبادل خبرة االيمان
اوالً  :اٌمان كنٌسة كٌنٌا -:
إن ماعشناه مع الكنٌسة الكٌنٌه طوال فترة الخبرة كان له األثر البالػ فً قلوب أفراد االرسالٌه وذلك ٌرجع لما تعٌشه هذه
الكنٌسة من بساطه فً شعبها وبساطه أكثر فً طقوسها وصلواتها التً تتٌح لكل الشعب المشاركة فً الصالة والترنٌم
والتعبٌر الحركً طوال وقت الصالة  .كذلك فً مشاركة الكنٌسة لؤلشخاص الذٌن لم ٌتمكنوا للذهاب للكنٌسة بسبب بعد
المسافة أو ألسباب أخري فكانوا ٌتجمعون فً بٌت أحد األفراد وٌذهب لهم الكاهن حتً ولو كانت المسافة بعٌدة وٌقٌم
القداس واالجتماعات  .إن ما كنا نشعر به فً القداسات أو أي وقت للصالة مع الشعب الكٌنً بالرؼم من اختالؾ اللؽة
هو شعور مشجع للؽاٌة لالنطالق فً الصالة ناحٌة هللا مع هذا الشعب المالبكً البسٌط  .وتردد أكثر من مره من أفراد
االرسالٌة أن هذا الوقت كان مع نؽم السماء الفرح
بتواجد ٌسوع فً وسطه بالرؼم من صعوبات الحٌاة .

ثانٌا ً  :جماعة االرسالٌه-:
المجموعة المصرٌة التً شاركت هذا العام فً االرسالٌه لكٌنٌا
هً مجموعة من أماكن مختلفة من أنحاء الجمهورٌة فهناك
من هم من أسوان واألقصر وأسٌوط والمنٌا وبنً سوٌؾ والقاهرة واالسكندرٌة  ،إن ما عشناه كمجموعة من اٌجابٌات او
سلبٌات كان له تأثٌر كبٌر فً بلوغ االرسالٌة لهدفها ففً الفترة األولً من االرسالٌة كان للمجموعه هدؾ واضح وكان
ظاهر بطرٌقة تلقابٌة وهو اسعاد من نذهب لهم ٌومٌا ً كأطفال العشوابٌات فً ناٌروبً أو العمل مع المعاقٌن والمسنٌن هذا
الهدؾ الذي كان ٌوحدنا وكان له أثر فً حٌاة الجماعة مما جعلنً أالحظ فً األسبوع األخٌر من االرسالٌة حقٌقة ان
الجماعة التً تسٌر ناحٌة هدؾ واحد بالتأكٌد هً جماعة ناجحة
ً
بخدمة ما .
والبد أن ٌكون هذا الهدؾ واضح وٌومً باألخص عندما نقوم

ثالثا ً  :البعد الشخصً -:
إن ماعشته طوال فترة االرسالٌه كان بمثابة إعادة قراءة لما أعٌشه
علً مستوي اٌمانً وشخصً سواء العالقه باهلل او العالقة بً شخصٌا ً
وذلك ٌرجع لما رأٌته ولمسته هناك من عمل هللا فً الطبٌعة الساحرة
االلهٌة وكذلك فً هؤالء البشر البسطاء  ،ان تواجد هللا فً هذا التنوع الطبٌعً والمناخً كان بمثابة سحر أو خٌال لم
أدرك ٌوم بأنً سوؾ أشاهده أو أعٌش وسطه وألمسه كان هللا ظاهراً ومتمجداً بصورة رابعة فً هذه الطبٌعة المتنوعة
الرابعة الجمال  ،كذلك ماٌفعله هللا فً وسط هؤالء البشر البسطاء والفقراء فً واقع حٌاتهم بالرؼم من سوء أحوالهم
المعٌشٌة اال أن لدٌهم الكثٌر من الرضا والتعامل مع الواقع بفرح  ،ما كان ٌضعنً أمام نفسً فً تسؤال دابم وهو  :ما
الذي لدي وٌمنعنً من الفرح واالنطالق مثلهم ؟؟

اندرو ناجً
مجموعة سهاره
القوصٌه
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شهادات حياة عن الرياضات الروحية هذا الصيف
ٍْز سْ٘اخ ط٘ٝيح ذؼ٘دخ اُ اذ٘قف ػي ٚاالقو ٍشج اٗ
اشْ ِٞسْ٘ٝا الٍض ٜتؼض االٝاً ف ٜسٝاضح سٗدٞح دٞس
اساجغ دٞاذ ٗ ٜاػٞذ قشائرٖا خاصح ف ٜاالٗقاخ اىٖاٍحٗ ،
مْد اػشف اى ٚاٍ ٛذٝ ٙؤشش رىل ف ٜاذضاُ دٞاذ .ٜىنِ
ٍْز سْ٘اخ قيٞيح دذز شٚء ٕض شقر ٜف ٜاىنْٞسح ٗ
تاىراى ٜف ٜفنشج اىشٝاضح ٗ اىَشافقح ٗ فّ ٜفس اى٘قد ٗ
ػي ٚاىصؼٞذ اىشخصٍ ٜشسخ ترجشتح صؼثح اسرْفضخ مو
ق٘ا ٗ ٛذشمرْ ٜف ٜداىح اجٖاد ّفس ٗ ٜرْٕ ٗ ٜدرٚ
جسذ .ٛىنِ سغٌ ٍشاسج اىرجشتح اال اّ ٜشؼشخ ت٘ج٘د هللا
اىق٘ ٛط٘اه اى٘قد ٗ اّ ٜىَرأمذج أّ تذّٗٔ ىَا اسرطؼد
اى٘ص٘ه ىَا اّا ػي ٔٞاى ٗ ً٘ٞىزا قشسخ اُ اقً٘ تشٝاضح
سٗدٞح.
ىذظح اُ دخيد اى ٚاىفٞال،
شؼشخ اُ هللا ٝسرقثيْٜ
ٗ ٝضَْ ٜاى ٗ ٔٞاىَثٖش اُ
اىَصاىذح ذَد ٍِ اٗه ،ً٘ٝ
مو اىَطي٘ب ماُ اُ اذنيٌ
ٍغ شخص ٍِ اىنْٞسح
ٗ َٝصو اىنْٞسحٕ .زا اىشؼ٘س
اىؼَٞق تاىشادح ٗ اىَصاىذح
جؼيْ ٜاذسائو ىَارا اّرظشخ
مو ٕزا اى٘قد ىيقٞاً تريل اىخط٘ج.
ػْذٍا اػرشفد الٗه ٍشج تؼذ سْ٘اخ ط٘ٝيح تذُٗ اػرشاف،
شؼشخ تاىؼٖذ ٝرجذد ،تو تاالٗى ٚشؼشخ تق٘ج اىؼٖذ اىزٛ
ىٌ ْٝقطغ اتذا .مو ّص ٗ مو قشاءج ماّد ذنشف ى ٜػِ
شٚء ،ػِ ص٘خ هللا ،ػِ سساىح ٍ٘جٖح ى ٜتص٘سج
شخصٞح جذا .سَؼد هللا ٝطية ٍْ ٜاُ اتذس ػِ
اىذنَح اٗال ٗ اُ امُ٘ امصش ٗض٘دا ٍغ ّفس ٗ ٜاخٞشا
ٝطية ٍْ ٜاىَصاتشج ف ٜمو ٍا اسٝذ اُ افؼو .اخٞشا فٜ
ذقذٍح اىذٞاج شؼشخ اٍّ ٜغ اىشب ٗضؼد اىنصٞش ٍِ
اىرشذٞة ف ٜدٞاذ ٗ ٜػذخ ىٖا تطاقح جذٝذج.

جٌرالدٌن جورج
الرياضه الروحية واإلستمتاع بحضور هللا
ذهبت الى الرٌاضة للتحدث الى هللا واالجابه عن بعض
التساؤالت والنها ثانى الرٌاضات الروحٌة التى اقوم بها
كنت قد اختبرت فى الرٌاضة االولى سماع صوت هللا
الذى فى داخلى بمساعدة الصمت
وسكوت كل االصوات الخارجٌة.
تركزت التأمالت على الصالة
الربانٌة (ابانا الذى) وبالرؼم من
معرفتى بها كان التأمل فٌها بمثابة
رحلة اقؾ كل ٌوم فى محطة جدٌدة
بدءا من معرفة ان هللا هو أب بكل ما تعنٌه هذه الكلمة
وكٌؾ أقدس اسمه فى حٌاتى وضرورة أن أبنى معه
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الملكوت وكٌؾ تلتقى مشٌبته ومشٌبتى وصوال الى اهمٌة
المؽفرة وكان عندى فٌها مشكلة كادت أن تدمر كل
المسٌرة وهنا تجلت فابدة الرٌاضة الروحٌة حٌنما تأتى
االجابات بطرٌقة هللا الخاصه من خالل التأمالت فى كلمة
هللا (الكتاب المقدس).
كانت مسٌرة إستمتعت فٌها بحضور هللا والتأمل فى كلمته
وإكتشاؾ أهمٌة وجود عالقة مستمرة مع هللا.

أسامة سمٌر
" اختبرنى يا هللا  ...و اعرف قلبى ...امتحنى و
اعرف أفكارى  ...و انظر ان كان فى طريقى باطال و
اهدنى طريقا أبديا "
سأىٍْ ٚشج ادذ صٍالئ ٚف ٚاىذساسحٕ ":و ذسرطٞؼٚ
أُ ذسَؼ ٚهللا ؟" فأجثد تنو شقحّ :ؼٌ أسرطٞغ أُ
أسَؼٔ .فؼيق ٕ٘ ّ:ؼٌ ّؼٌ اػشف اّْا ميْا ّسَؼٔ فٚ
دٞاذْا  ٗ .ىذظرٖا شؼشخ اُ اجاتر ٚىٌ ذصو ىٔ مَا اشؼش
تٖا  ،فخثشذ ٚاّّ“ ٚؼٌ أسرطٞغ أُ أسَؼٔ” ىٞسد فقظ
تَؼْ ٚاّ ٚأشؼش ت٘ج٘دٓ ف ٚدٞاذ ٚتو اّ ٚفؼال
أسرطٞغ أُ أسَؼٔ ٗ أذ٘اصو ٍؼٔ ت٘ض٘ح م٘ض٘ح ذ٘اصيٚ
ٍغ االخشٕ ٗ ِٝزج اىخثشج ػشرٖا تق٘ج ٍِ خاله اىشٝاضاخ
اىشٗدٞح.
ٗ فٕ ٚزا ٝق ِٞق٘ٙ
ت٘ج٘د هللا ٗ ػَئ فٚ
دٞاذ ، ٚفال ٝقذس أدذ
أتذا االُ أُ ٝقْؼٍْ ٚصال
أُ هللا غٞش ٍ٘ج٘د ،
فال ذسرطٞغ أُ ذْنش ٗج٘د
شخص ذذذشد ٍؼٔ
ٗ ىَسد ميَاذٔ .
ال ذْنش ٗج٘د اىٔ رٕثد ىيقاءٓ ف ٚػذج أٝاً فأضاف ىذٞاذل
اىنصٞش ٗ ادٞا قيثل ٍِ جذٝذ .مَا اُ ادساس ٚدائَا أّ
ٕ٘ اىٖٝ ٗ ٚذذشْٝ ٚشؼشّ ٚتفشح مثٞش ٗ اىَس فٕ ٚزا
دثٔ فؼال.
ال أػ٘د أتذا ٍِ اىشٝاضح تْفس اىذاىح اىر ٚرٕثد ػيٖٞا ،
ٗ غاىثا مْد أرٕة ىيشٝاضاخ ٗ قيث ٚتٔ أىٌ أّا ال أدسمٔ أٗ
أػ ٚذأشٞشٓ  ٗ ،ال أػشف أٝضا ٍا اىزٝ ٙجؼيْ ٚمو صٞف
أسجو اسَ ٚف ٚادذ ٙاىشٝاضاخ  ،مَا امُ٘ دائَا
ٍذف٘ػح تشغثح داخي ٚىيقاءٓ ...أٗ ٍذف٘ػح تشغثح ٍْٔ
ىيقائ. ٚ
أٗه سٝاضح رٕثد اىٖٞا ماّد غاىثا تذافغ ذشجٞغ االخشٗ ِٝ
سغثح ٍْ ٚف ٚاخز خط٘ج ف ٚدٞاذ ٚاىشٗدٞح  ٗ..ذساءىد
ىَارا ال اجشب ٍا اىز ٙسأخسشٓ ؟...
ٗ أدسك االُ اّ ٚستذد اىنصٞش ف ٚاىشٝاضح اىشٗدٞح ٍِ
خاله اىصَد  ،اىرأٍالخ ٗ اىَشافقح  ،هللا ٝساػذّ ٚأُ
أمرشف راذ ٚاىذقٞقٞح ٗ سغثاذٖا ٗ اػشف قيث ٚتنو
ٍشامئ ،ضؼفٔ ٗ ادرٞاجاذٔ ٗ ػْذٍا أسإا ٗ أػشفٖا ٝثذأ
ٕ٘ ٝنيَْ ٍِ ٚخالىٖا......
فٞصثرْ ٚػي ٚاَٝاّ ٚادٞاّا أٗ ٝؼض ْٚٝأٗ ٝؼذّ... ٚ
ٕ٘ دائَا ٝنيَْ ٚتَا ْٝاسثْ ٗ ٚميَرٔ ال ذؼ٘د فاسغح
ٗ ٝفؼو ٕزا ٍؼ ٚدائَا ف ٚىطف  ،فٍ ٚسٞشج تؼذد أٝاً
اىشٝاضح  ،ىٞنَو فٖٞا شفائٝ ٗ ٚشسيْ ٍِ ٚجذٝذ
ىؼاىَ. ٚ

ف ٚاىصَد  ٗ ،اُ تذا غشٝثا ف ٚاىثذاٝح  ٕٚ ،خثشج سائؼح
در ٚاُ ماّد ذذراض ٍجٖ٘د ٗ اسادج الػٞشٖا فؼال ٗ...
ىنْ ٚادسمد اىقَٞح اىؼظَٞح ف ٚأُ ذر٘قف جَٞغ األص٘اخ
السَغ دقا ص٘خ قيث ٚفقظ ٗ ميَاخ هللا ىٕ ٗ... ٚزا ٍا
ٝنُ٘ غٞش ٍرادا ف ٚأٝاٍ ٚاىؼادٝح ....ف ٚأٗه ٍشج مْد
خائفح جذا ٍَا سأفؼئ ف ٚمو ٕزا اىصَد ...ىٌ أمِ
أػيٌ أُ هللا سَٞألٓ مئ ٗ أُ ٍجٖ٘د ٙف ٜذْفٞزٓ تسٞظ
جذا غٞش ٍخٞف
ٗ ال ٝنُ٘ اتذا ٕ٘ ٍا أذزمشٓ تؼذ
اىشٝاضح ففّٖ ٚاٝح اىشٝاضح
مو ٍا أرمشٓ ٕ٘ اّ ٚفشداّح
ٗ داسح تذة ستْا ٗ ٍنرشفح
شٚء صٝادج ػِ ّفس ٗ ٚػْٔ.
ٗ ف ٚاٗقاخ مصٞشج ساػذذْٚ
ٕزٓ االمرشافاخ ػي ٚاذخار
قشاساخ ٍَٖح جذا ف ٚدٞاذٚ
ٗ ٍسرقثي ٗ ٚىٌ امِ الػشف ٕزا تذُٗ اسشاد ٗاضخ ٍْٔ
ف ٚج٘ صي٘اخ اىشٝاضح.
هللا ماُ دائَا أٍْٞا ٍؼ ٚف ٚمو اىشٝاضاخ اىر ٚرٕثد
اىٖٞا  ،ماُ ٝأذ ٚىيقائ ٚف ٚمو ٍشج  ،ىٌ أسجغ اتذا ٗ أّا
أق٘ه :ىٌ ذنِ سٝاضح ٍ٘فقح  ٗ...فٕ ٚزا ّؼَرٔ ٗ أٍاّرٔ
اىذائَح ٍؼٚ
مو ٍا ماُ ػي ٚأُ افؼئ ٕ٘ أُ أمُ٘ اّا أٝضا داضشج
ىيقائٔ ٗ قيث ٚساغة ف ٚسَاع ص٘ذٔ.

مٌرا نشأت

مشاركات عن مؤتمر رفاق الكرمة 3122
مؤتمرنا هذا العام جاء فً وقت ٌستلزم منا جمٌعا ً العمل
والكفاح من أجل مستقبل مصر فكان شعاره اٌمان ناضج
واع فأشارككم استمتاعً بهذا المؤتمر الذي كان
وعم ُل ٍ
أهم ثماره هو مشاركة رفاق القوصٌة .لن أحكً عن
برنامج المؤتمر ولكن ٌسعدنً انً تأثرت كثٌراً بالتواجد
للمسٌح الحً الموجود داخل رفاق الصعٌد(أقصد
القوصٌة) وأملهم واملنا جمٌعا ً فً نشر رفاق الكرمة مرة
أخرى لكل أرجاء صعٌد مصر وقد تأثرت كثٌراً بحفالت
السمر التً كانت أوقات سعٌدة لنا جمٌعا ً وأعاتب رفاق
القاهرة لقلة تواجدهم بأستثناء العابالت الملتزمة منذ زمن
بعٌد فأٌن المجموعات الجدٌدة فنرٌد مزٌد من األلتزام
بمبادىء الرفاق و المشاركات الجماعٌة حتً ٌتجدد دم
الجماعة فً مصر وال أخفً علٌكم أن توصٌات المؤتمر
التً ستصلكم هً توصٌات ملحة لمزٌد من العمل الوطنً
و السٌاسً واألجتماعً لمصرنا الحبٌبة.
شنودة سالمة
مجموعة الرجاء
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كان عدد المشاركٌن كبٌراً هذا العام على مستوى جمٌع
األقالٌم  .وعلى مستوى االسكندرٌة كان عدد المشاركٌن
 – 4خٌر وبركة  -فهذا العدد ٌساوى ضعؾ عدد
المشاركٌن فى السنة الماضٌة .
ان المؤتمر السنوى فرصة لتالقى الرفاق من مختلؾ
الجماعات ومختلؾ األقالٌم وكذلك تقٌٌم مسٌرتنا  .لقد تم
انتخاب مجلس جدٌد فى هذا العام  ،نتمنى لهم التوفٌق فى
مهمتهم .
ً
أثناء المؤتمر تأملنا فى أحوالنا فى مصر خصوصا بعد
الثورة  ،من خالل ورش العمل وشهادات الحٌاة فكرنا
فٌما نستطٌع ان نقدمه ونشارك به وما هو واجبنا من اجل
استقرار األوضاع واالنتقال الى مجتمع أفضل  .كانت
حواراتنا ؼنٌة ساعدتنا على تنمٌة ثقافتنا ومواجهة الخوؾ
من المستقبل .
ورؼم ان حوار الثورة كان مستحوذاً
على اهتمام الرفاق ،اال ان ذلك لم
ٌمنعنا عن التأمل فى مسٌرتنا الروحٌة .
فقد شدد الرفاق على أهمٌة الرٌاضات
كجزء جوهرى فى حٌاتنا  ،حٌث
الحظ البعض ان هناك اهمال
مؤخراً فى االلتزام بالرٌاضات الروحٌة .
كما كانت هناك أٌضا ً ورشة عمل حول معرض بلدى .
وحٌث أن المعرض أقٌم حدٌثا ً فى االسكندرٌة  ،فإن تبادل
الخبرات كان مفٌداً للؽاٌة بالنسبة لنا .
هالة وٌصا
والى اللقاء فى المؤتمر العام القادم
االسكندرٌة
لقاء محبة
بعد رحلة شاقة فً نهار مشمس شدٌد الحرارة وصلنا نحن
رفاق الكرمة بالقوصٌة الً المكان الجمٌل فٌال الجزوٌت
بكنج مرٌوط حٌث مؤتمر الرفاق الذي كان مكدث
بحضور مجموعات رفاق القوصٌة الول مرة والذٌن
كانت لهم بصمتهم فً صنع البهجة لكل افراد المؤتمر
حسبما قال البعض  .لقاء للمحبة وللمشاركة وللوداع
ولالستقبال ؟ ودعنا المجلس القدٌم الذي كان لة دور شدٌد
فً نهوض حركة الرفاق فً كل من القاهرة االسكندارٌة
واٌضا القوصٌة  .ومن هنا بقدم كل االحترام والوقار لكل
من اعضاء المجلس القدٌم العظماء .واستقبلنا أعضاء
المجلس الجدٌد بعد انتخابات نزٌهة شرٌفة لكل
المجموعات الً اختارها المجلس القدٌم  .كان اٌضا وقت
للفرحة والبهجة بمشاركة البعض فً اعٌاد مٌالدهم وكانت
سهرة رابعة  .اٌضا كان هناك اوقات للتامل والصالة
والقداسات الروحٌة المنعشة للنفس والروح  .وكان لنا
وقت عظٌم بمشاركة اثنٌن من الرفاق بالسودان الذٌن
امتعونا كثٌرا بخبراتهم هناك والتحدث عما ٌجري فً
بالدهم الجنوبٌة ودولتهم الجدٌدة هناك  .فعال كان مؤتمر
ال ٌنساة احد من الذٌن حضروا .

وبتمنً ٌكون كالمً مشوق لكم لكً نراكم بأذن اللة فً السنة
القادمة لنعٌش سوٌا لقاء المحبة الذي ٌتجدد كل عام  .وشكر
خاص لكل االباء الٌسوعٌٌن الذٌن كانوا معنا فً هذا المؤتمر .
وصالتً للمجلس الجدٌد لكً ٌعطٌهم الرب المعونة علً هذة
الخدمة الكبٌرة.

بٌشوي برتً مجموعة لمسة حب بالقوصٌة

األجندة

األجندة  -1دورة تكوٌنٌة للمرافقٌن
سيقىو االب اونيفيش تىسج تتُشيط دوسج تكىيُيح نهًشافقيٍ
يٍ يىو انجًعح َ 4ىفًثش حتً االثُيٍ َ 7ىفًثش 1111
تذيش االتاء انيسىعييٍ تانًقطى.
ستكىٌ هزج انذوسج فشصح نهًشافقيٍ انحانييٍ نتثادل
خثشاتهى ،وتذايح انطشيق نًٍ يشغة فً انتكىيٍ نهزج
انخذيح.

األجندة  -2االنطالق
انقاهشج 11/14
انقىصيح واألسكُذسيح 11/7

األجندة  -3ساعة صالة
ٌوم الجمعة 11/11
ستكون هناك ساعة صالة الساعة  8بدالً من القداس

األجندة  -4انضمام

مبروك انضمام فرٌق ألوان الطٌؾ كرٌستٌن منٌر،
كرٌم زخاري ،جولً عماد ،راندا فرج ،مٌنا صالح،
دورٌس منصور ،باسل حازم ،شرٌؾ روؤؾ ،مً
مجدي ومرافقهم أٌمن جورج

األجندة  -5اجتماعٌات

مبروك رزقت سارة وهٌب من فرٌق العاصفة ورفٌق
ناجً بجورج
مبروك خطوبة منى مطران وبٌتر البٌر من فرٌق
الطرٌق وعقبال الفرح
مبروك خطوبة سالى سمٌر و رٌمون سمٌر من القوصٌة

األجندة  -6كلمة شكر
شكراً للمجلس القدٌم:
هانً نجاتً ،مكسٌم حلٌم ،جورجٌت عجاٌبً ،دالٌا
داوود ،واألب ٌان ومبروك للمجلس الجدٌد رأفت عبد
المسٌح ،رٌهام عزٌز ،نصٌؾ خزام ،جورج ونٌس واألب
ٌان
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هل تعرف أو كنت تعرف ونسيت؟
كٌؾ الحال جمٌعاً؟ نقترح علٌكم هذا الباب الجدٌد فً حٌاة
الرفاق.
هدفه :فرفشة المعلومات القدٌمة عن جماعات الحٌاة
المسٌحٌة ،االجتماعات  ،الرٌاضات الروحٌة...بطرٌقة
عملٌة ومختصرة .سننتظر ردود أفعالكم لتقٌٌم هذه
اإلضافة وإذا كانت اٌجابٌة أم ال؟ (مع مالحظة أن
السكوت عالمة الرضا .) 

إجتماع المجموعة الصغيرة.
تجتمع المجموعة بصفة عامة كل ثالثة أسابٌع فً مكان
هادئ ووقت مناسب.
من الجٌد أن ٌكون اإلجتماع
ً
محضر مسبقا ً
كتابة
ومع أعضاء المجموعة
قبل اإلجتماع بأسبوع.
ً
عامة
اإلجتماع ٌتكون
ولٌس حصرٌا ً من ثالثة أجزاء:
 - 1الصالة :األولوٌة لسماع كلمة ربنا:
تأمل صامت و مشاركة صالة لتهدبة الفكر
والتوتر الناتج عن المجهود الٌومً ولوضعنا تحت
نظر هللا .ممكن من خالل تأمل فً نص من
االنجٌل مرتبط بموضوع المشاركة.
 - 2المشاركة:
ببساطة وبصراحة نشارك بحٌاتنا  ،نستمع لآلخر
باهتمام واحترام ونستقبل ونكتشؾ كلمة هللا فٌما
ٌشارك به .قد ٌلً هذه المشاركة وقت لتبادل
األسبلة واألفكار بهدؾ تعمٌق المشاركة وال
المناقشة.
 - 3التقٌٌم :وقت صامت لمراجعة ما اختبرناه مع
بعض من آحاسٌس ،فرح ،تساؤل،
ثمار...ومشاركة سرٌعة ووقت ممٌز لكلمة
المرافق.

ملحوظة عابرة :قد تمٌل بعض المجموعات إلى تحدٌد
خطة لمواضٌع المشاركة لمدة عام مث ً
ال قد تكون مرتبطة
بشعار السنة أو باٌقاع نمو المجموعة أو من خالل تبنً
كتاب معٌن أو...
انجى فاٌز
مجموعة حكاٌة

