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أنتم  مدعوون للصالة معا
 قد ترغبون في قراءة الكتاب المقدس، يمكنكم استخدام الكلمات 

المكتوبة أدناه أو مجرد التحدث إلى هللا من قلبكم
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هلم ايها الروح القدس لعيد العنصرة
 هلم ايها الروح القدس من أرض الجنوب العظيمة

يارب بارك ووحد كل شعبك في أستراليا
 ووجهنا على طريق الحج لمجلس بلينري )Plenary Council( اعطنا النعمة لرؤية 

وجهك في بعضنا البعض
والتعرف على يسوع رفيقنا على الدرب

امنحنا الشجاعة لنحكي قصصنا
ونتحدث بجرأة عن حقيقتك

اعطنا اذان لنصغي بتواضع لبعضنا البعض 
وقلبا مميزا لنصغي الى ما تريد قوله

قم بقيادة كنيستك الى مستقبل مملوء باالمل
لعلنا نعيش فرح االنجيل

من خالل ربنا يسوع المسيح 
خبز الرحلة من عصر الى عصر

امين

ايتها السيدة العذراء معونة المسيحيين صلي الأجلنا
ايتها القديسة ميري ماكلب )Mackillop Mary( صلي الأجلنا
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  ماذا تعتقد ان هللا يطلب منا في استراليا 
في هذا الوقت؟

يمكنك تكرار الخطوة رقم 3 لكل موضوع على قائمة إجاباتك عدة مرات. 
قد ترغبون في الجتماع مرة أخرى في الأسابيع والأشهر القادمة لغرض 

الستمرار في التحدث مع بعضكم البعض باستخدام الخطوات التالية.

تامل في السؤال في صمت.
أكتب قائمة بجميع الإجابات هذا السؤال التي تخطر على بالك	 

تشاركوا مع بعضكم البعض بصوت عال في كل الجابات التي كتبتموها.	 

بالشتراك معا اختاروا احدى المواضيع من اجاباتكم للتركيز عليها في الخطوة رقم 3	 

موضوعنا الول لالصغاء ومواجهة الحوار هو:	 

تامل  //  ما الذي اختبرته في هذا المجال؟
بصمت تامل في تجربتك الخاصة عن اليمان  والحياة والكنيسة بخصوص الموضوع الذي اخترته للحوار. فقد ترغب في ان تكتب افكارك او 

ببساطة تجلس هادئا مع افكارك.

المشاركة واالصغاء  //  احكي قصة عن تجربتي في هذا المجال.
 تناوب في المشاركة في الحوار بصوت عال عن تجربتك الشخصية عن اليمان والحياة والكنيسة. وعندما يتكلم الخرون تذكر ان تسمع بقلب 

مفتوح ومتواضع.

التامل  //  كيف اثرت وجهة نظرة اخرى على وجهة نظري؟
بعد مشاركة كل شخص، تامل بهدؤء كيف أن القصص التي اشترك الآخرون فيها قد أثرت على وجهة نظرك. وقد ترغب في كتابة أفكارك أو 

ببساطة الجلوس بهدوء متامال في أفكارك.

المشاركة  //  كيف اثر منظور آخر على وجهة نظري؟
 اظهر أنك قد استمعت إلى الخرين بشكل عميق وصريح ، بعض العبارات التي قد تجدها مفيدة  تتضمن: “أنا أشعر أن مشاركتك قد 

ساعدتني في...” أو “من خالل مشاركتك معي انا افهم الن...”

  الشتراك 
 بالمعلومات 

والصغاء

إقرأوا السؤال 
وإبدوا رأيكم عنه 
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صلي 
في نهاية الحوار الأول الخاص بك حوار المواجهة والصغاء، انتم مدعوون للصالة بشكل جماعي. يمكنك استخدام الكلمات أدناه أو قد ترغب في 

تصلي صالة المتنان بتعبيرك الخاص.

االستجابة 
صوتك مهم لتشكيل مستقبل الكنيسة .على صفحة النترنت الخاصة بـ Plenary Council )مجلس بلنري( موقع SUBMISSION )التقديم(. 

سيصبح هذا موضع تقديمك إلى Plenary Council من عيد العنصرة في 20 مايو 2018، وسوف تتمكن من تقديم ردك المكتوب مباشرة إلى فريق  
  plenarycouncil.catholic.org.au :نترنت على الموقع Plenary Council  عبر الإ

االسئلة الثالثة الخاصة بالتقديم هي:

ماذا تعتقد أن هللا يطلب منا في أستراليا في هذا الوقت؟. 1
ما هي الأسئلة التي تطرحها لمجلس بلنري حول مستقبل الكنيسة في عام 2020؟. 2
يمان او الكنيسة ترغب ان تخبرنا عنها؟. 3 هل لديك قصة عن تجربتك مع الإ

  نعم، أرغب في أن يتصل بي فريق المجالس العامة حول المشاركة بتفاصيل أكثر حول قصتي. تفاصيل االتصال الخاصة بي:

 ايها الرب الخالق نشكرك على لقاء بعضنا البعض اليوم.

نحن نعلم حيث اجتمع  اثنين او ثالثة باسمك، فأنك تكون موجودا في وسطهم.

 شكرا لك على تواجدك معنا وعلى الشجاعة التي منحتنا اياها للتحدث 
بجرأة وشغف والتواضع لالستماع بقلب مفتوح.

نطلب منك الستمرار في العمل معنا ونحن نكتشف الطريق إلى المستقبل الذي تدعونا اليه.

آمين

نترنت  عبرعن رايك ،  قدمه على الإ

سم الإ

لكتروني البريد الإ

التليفون المحمول

صلي 
واستجب
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 شكراً لك على المساهمة فى جلسة 
 Plenary الحوار والصغاء الخاصة بـ
Council، تقديمك عبر الموقع سوف 

يساعد في تطوير جدول أعمال المجلس 
بلنري في عام 2020.

      انضم إلى المحادثة 
  PARRACATHOLIC.ORG/HAVEYOURSAY


