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تجمع شعب هللا

ملف صحفّي

إعالن البابا فرانسيس
، بعد صالة التبشير المالئكي في ساحة القديس بطرس:٢٠٢٣كانون الثاني  ١٥قال األب األقدس، يوم األحد 

 الكنيسة السينودسيA مرتبطان. وأود أن أغتنم هذه الفرصةتحّول"إن الطريق إلى الوحدة المسيحية وطريق 
 هللابتسليمأيلول، ستُقام وقفة صالة مسكونية في ساحة القديس بطرس، وسنقومA بها،  ٣٠ألقول أنّه يوم السبت 

عمل الجمعية العامة العادية السادسة عشرة لسينودسA األساقفة. وبالنسبة للشباب الذين يأتون إلى وقفة
الصالة، سيكون هناك برنامج خاص طوال عطلة نهاية األسبوع هذه بقيادة جماعة تيزيه. واعتباراً من اآلن،

أدعو اإلخوة واألخوات، من جميع الطوائف المسيحية للمشاركة في "تجمع شعب هللا".

مختصر عن مشروعA "معاً" 
 عاًما من مختلف البلدان األوروبية ومن جميع التقاليد المسيحية٣٥ و ١٨الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

مدعوون للحضورA إلى روماA من مساء الجمعة إلى بعد ظهر يوم األحد لمشاركة عطلة نهاية األسبوع. وسيتم
استضافتهم من قبل أبرشياتA ومجموعات روما واإلقامة مع السكان المحليين. للشباب الكاثوليك، يمكن اختبار

آب.هذا الحدث كمتابعة لأليام العالمية للشبيبة الذي ستعقد في لشبونة في بداية شهر 

، بحضور البابا٢٠٢٣ أيلول ٣٠في قلب لقاء المشاركة هذا، ستقام وقفة صالة مسكونية في روما في 
فرنسيس وممثلين عن مختلف الكنائس. مفتوحة لجميع شعب هللا، هذه الصالة معًا، ستشمل االستماع إلى كلمة

هللا، التسبيح، ترانيم تيزيه والصمت - عالمة قوية على الشركة، الوحدة والسالم.

االرتباط بسينودسA الكنيسة الكاثوليكية

ستُقام الصالة المسكونية عشيّة الجمعية العامة العادية السادسة عشرة لسينودس األساقفة، وسيكون
تشرين ٢٩ إلى ٤، مشاركة ورسالة. " وستتم في الفترة من شراكةموضوعها: "من أجل كنسية السينودسية: 

، فإن وقفة الصالة هذه، هي٢٠٢٣كانون الثاني  ١٥. كما قال البابا فرنسيسA في إعالنه في ٢٠٢٣األول 



 الكنيسة السينودسيAتحّولجزء من رحلة سينودسيّة ومسكونيّة: " إن الطريق إلى الوحدة المسيحية وطريق 
مرتبطان."

إضافةً إلى ذلك، كان لدى البابا فرانسيسA بالفعل فرصة للتأكيد على العالقة الوثيقة بين السينودسيّة
( عندما أكد أن "طريقA السينودسيّة٢٠٢٢تشرين الثاني  ١٩والمسكونيّة خالل لقائه مع قداسة مار أوا الثالث )

... هو ويجب أن يكون مسكونيًا، تماًما مثل المسار المسكوني، سينودسي". وبالتالي، فإّن حضور قادة
الكنائس المسيحيّة المختلفة لمثل وقفة الصالة المسكونيّة هذه في روما، وعشيّة الجمعيّة السينودسيّة، سيكون

ذا أهمية غير مسبوقة.

Aنشأة المشروع
، دُِعَي األخ ألويس، ُمَصلّي جماعة تيزيه، للتحدث في افتتاح سينودس األساقفة حول٢٠٢١في تشرين األول 

 المشاركين، أّكد من بين عدّة أمور:ًاو مخاطبالسينودس في روما. 

"يبدو لي أنه من المستحسن أن تكون هناك لحظات في الرحلة السينودسية للتنفس، مثل التوقف، لالحتفال
بالوحدة التي تحققت بالفعل في المسيح ولجعل هذا مرئيًا )...( هل سيكون من الممكن في يوم من األيام، في

سياق السينودس ليس فقط المندوبين ولكن أيًضا شعب هللا، ليس فقط الكاثوليك ولكن المؤمنين من الكنائس
المختلفة لدعوتهمA إلى لقاء مسكوني كبير؟ ألننا من خالل المعمودية والكتاب المقدس، ألسنا أخوات وإخوة في

المسيح، متّحدين في شراكة ال تزال غير كاملة ولكنها مع ذلك حقيقية؟ حتى عندما تظل األسئلة الالهوتية
بدون إجابة )...( نكتشفA أنّه من خالل كوننا متحدين في المسيح، يمكننا أن نصبح صانعي سالم. "

معنى التجّمع
في إطار المسار السينودسيA للكنيسة الكاثوليكية، يهدف "تجمع شعب هللا" هذا، إلى إظهار الرغبة في زيادة
الوحدة المنظورة للمسيحيين "الذين هم في رحلة". هنا مقتطف من عرض المشروع المنشورA على الموقع

Aاإللكتروني www.together2023.net

""أليس المسيح هو الذي يدعونا ويفتح لنا الطريق للمضي قدًما معه كزمالء مسافرين، جنبًا إلى جنب مع
أولئك الذين يعيشون على هامش مجتمعاتنا؟ في هذه الرحلة، في حوار ُمصاِلح، نريد أن نتذّكر أننا بحاجة إلى

بعضنا البعض، ليس حتى نكون أقوى معًا ولكن كمساهمة في السالم في األسرة البشرية. وامتنانا لهذا
اإلحساس المتنامي بالمشاركة، يمكننا أن نجد الزخم الالزم لمواجهة تحديات اليوم التي تواجه االستقطابات

التي تكسر األسرة البشرية وصرخة األرض. في اللقاء واإلصغاءA المتبادل، لنسير معا كشعب هللا ".

أسئلة عمليّة
متى؟

٢٠٢٣ تشرين األّول ١أيلول إلى األحد  ٢٩من الجمعة 

أين؟
في روما وفي أماكن مختلفة حول العالم

من المعني في التحضيرات؟

http://www.together2023.net/


يوجد حوالي خمسين مجموعةً كنسيّةً، من جميع الطوائف: الكنائس واالتحادات الكنسيّة، الجماعات
. بمبادرة من جماعة تيزيه وبالتعاون الوثيق مع سكرتارية السينودس فييّة، دوائر شبابيّةوالحركات الشباب

روما، دائرة تعزيز وحدة المسيحيين، دائرة العلمانيين، األسرة والحياة، ونيابة روما. سيتم تحديث قائمة
 www.together2023.netالشركاء المعنيين بانتظامA على موقع الحدث: 

من يمكنه المشاركة في التجمع؟
 عاًما القدوم إلى روما٣٥ و ١٨وقفة صالة السبت مفتوحة للجميع. يمكن للشباب الذين تتراوح أعمارهمA بين 

.من مساء الجمعة إلى األحد. ستستضيفهمA الرعايا والجماعات المسيحية في المدينة

ماذا سيكون البرنامج للشباب؟
 Xالوصول يوم الجمعة 

. سيتم٩ /٢٩يجب أن يصل الشباب الذين يشاركون في عطلة نهاية األسبوعA بأكملها بعد ظهر يوم الجمعة 
.تعيينهم إلى أبرشية مضيفة لتقدم لهم الضيافة

 Xصباح السبت 
 ببرنامج مقسم إلى "مسارات" مختلفة مع اجتماعات في أجزاء مختلفة من٣٠/٩سيبدأ صباح يوم السبت 

روما.

 Xورش العمل وحلقات حوار 
سيشارك المشاركون في ورش عمل وحلقات حوار حول مواضيعA مختلفة في كنائس من طوائف مختلفة

وأماكن أخرى.

 Xتسبيح 
سيكون من أبرز أحداث عطلة نهاية األسبوعA للشباب وقت التسبيح في موقع مميز في وسط روماA في بداية

بعد ظهر السبت.

 X وقفة الصالة 
ستقام وقفة الصالة المسكونية المفتوحة أمام الجميع في ساحة القديس بطرس في روماA مساء السبت.

وسيشاركA البابا فرنسيس وممثلون عن كنائس مختلفة.

الشعار
 "أَْوِسعيA مكان خيمتِِك"! ٢: ٥٤تذّكر صورة الخيمة بآية من سفر أشعيا  

كما أنها دعوة لاللتقاء "تحت نفس الخيمة".
الظالل - أحد عناصر شعار السينودسA - يلّخص إنسانيتناA بكل تنوعها في مواقف الحياة،

مثّل الظالل شعب هللا في طريقهم نحو الخيمة، مساحة للشركة ومكان لحضور هللا.تاألجيال واألصول. 

Aالمشاركة في التحضيرات
يتم تشكيل عشر مجموعات عمل لمتابعة الجوانب والتحديات المختلفة للتحضير. ال يزال التسجيل في هذه

Volunteers@together2023.netالمجموعات ممكنًا عن طريقA التواصل مع 

http://www.together2023.net/


معًا في أماكن أخرى من العالم

باإلضافة إلى البرنامج في روما، سينطلق الشباب والبالغين في جميع أنحاء العالم مع شعب هللا ، ويشاركون
أيلول أو في موعد قريب منه، بوحدة مع ٣٠من المنزل في التحضير والتحضير لصالة السينودسA إما في 

A.وقفة الصالة التي ستقام في ساحة القديس بطرس في روما

يمكن للراغبين في التحضير لمثل هذه الصالة الرجوع إلى الصفحة:

https://together2023.net/info-page/prayers-elsewhere-in-the-world/

ما هي الخطوات التالية؟
 لمندوبين من مختلف التجمعات الكنسيّة المعنيّة، مع٢٠٢٣آذار  ١٥إلى  ١٢ من Aاجتماع في روما :

خيار المشاركة عبر اإلنترنت.
 من المتطوعين على األرض في روما: ٢٠٢٣ حزيرانمن نهاية آذار إلى منتصف Aسيعمل فريق

لزيارة األبرشياتA والجماعات المسيحيّة ومعالجة التحديات اللوجستية المختلفة

للمزيد من المعلومات
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االتصال الصحفي
media@together2023.net
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