
 ٧ 

 
  معا حنو املستقبل 

  )٢١/٥رؤيا (» هاءنذا أجعل كلّ شيءجديدا«
 

  مـقـدمــة
 

 



 

  البشرى السارة

 






 


 

  روحية الرسالة

 








 ٨ 







 

  خصوصية الرسالة

 









 








 

  مضمون الرسالة وأقسامها

 


 


 


                                                        


 



 ٩ 


 


 

  الفصل األول
  ٢٠٠٠اليوبيل الكبري لسنة  

»١٤: ١يوحنا (» اوالكلمة صار بشر(  

 








  








 







 

                                                        
 

 

 



 ١٠ 


 

  من سر التجسد الى كنيسة التجسد

 


















 

  ت الحاضر والمستقبلسر التجسد ومتطلبا

 


 













                                                        
 



 ١١ 

 








 










 

  دعوة الى الصالة والتأمل والعمل

 

















 
                                                        


 



 ١٢ 

  مع الرسائل الراعوية السابقة

 









 

  معا نحو األلف الثالث

 








…
 

                                                        




 

 

 



 ١٣ 

  الفصل الثاني
  احلدث واملعنى : املؤمتر األول للبطاركة واألساقفة الكاثوليك يف الشرق األوسط

  الحدث

 









 








 

  الحدث وسياقه

 











                                                        
 

 



 ١٤ 







 

  من الحدث إلى المعنى

 












 

  االرتداد والتوبة

 


 






 

  التعارف

 

                                                        
 
 



 ١٥ 











 

  االنفتاح

 









 


 

  الشركة

 






                                                        
 

 
 

 

 



 ١٦ 




 

  عالمة أمل

 



 







 

  الفصل الثالث
  خطوط عمل للمستقبل

  من األمل إلى العمل

 





… 






 

                                                        
 

 



 ١٧ 

  توصيات المؤتمر

 














 

  ئس الكاثوليكية الشرقية والتنسيق فيما بينهاهوية الكنا: أوالً

 



 




 




 

 

  حياة الكنيسة: ثانيا

 

                                                        


 

 



 ١٨ 





 




 

 




 






 



 




 

  االلتزام الرسولي الراعوي: ثالثًا

 



 



                                                        
 



 ١٩ 





 


 


 




 


 


 

  الحوار: رابعا

 



 





 




                                                        
 


 



 ٢٠ 


 


 

  الخدمة االجتماعية والتربية واإلعالم: خامسا

 





 





 


 





 




 

  حقوق اإلنسان: سادسا

 


 
                                                        

 

 



 ٢١ 





 

  
  خــامتـــة

   فـرح وأمـل

 









 

 


 
 
 
 
 
 

  جملس بطاركة الشرق الكاثوليك
 

 

                                                        
 


