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  رسالة راعوية إىل الكهنة
)٢٢: ٢٠يوحنا ( » كَما  أرسلَنِي  اآلب  أُرسِلُكُم  أنَا  أيضًا« 

 

  مـقـدمــة
  إخوتنا الكهنة األعزاءأبنائنا وإىل 
 

  


 

  )لبنان(االجتماع الثاين عشر يف الربوة 
              


         

 
               

 

 هدف الرسالة
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  الوثائق الكنسية
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  أقسام الرسالة
       

 



 

  الفصل األول
 

  التدبري اإلهلي للخالص
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  الكاهن رجل الذبيحة والصالة
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  الكاهن رفيق الناس يف دروب حيام
 

     


 
           




              


 

  دعوة إىل القداسة
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  ينابيع حياِة الكاهِن الروحية
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  الفصل الثاني 
 

  اهلوية وضرورة التنشئة 
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  الذاتمعرفة

 
      

   


              



 

  العالقات بني الكهنة واألسقف
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  احلياة املشتركة 
 

  


               





       


 

  التربية العاطفية يف حياة الكاهن
 

                                                        
 
 
 
 



 ١٨ 

             
   

  


 


             
 







 

  حياة البتولية 
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  دعوة الكهنة املتزوجني
 


               

             



        

           
 

  التعامل مع املال
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  الفصل الثالث
 

  أسس العمل الرعوي
        

   


      





 
 

 
        

           


         
 

  جماالت العمل الراعوي
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  التعليم املسيحي
 

          



            


 




  
 

  زيارة العائالت 
 

   



           

 

  االحتفال باألسرار والتحضري هلا
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  العمل مع العلمانيني
  


 

 









 


      

 


              
 

    
                                                        

 
 
 
 



 ٢٤ 


            

 

  الس الراعوي
          




  


     



 

        



 

 االهتمام بالفقراء واملرضى واملتروكني
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  العمل املسكوين 
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  احلوار بني األديان
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  االستقرار السياسي واحلرية
 

       



          

 

     
          

             
             

 



 

  حمبة الراعي للمسيح والرعية
  


          
               






 ٢٩ 

 

  الفصل الرابع
 

  إحياء نعمة الكهنوت
 

       


         



          




 

  


   


   
           

 

  األمانة للكهنوت وللخدمة الراعوية
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  أوقات التنشئة الدائمة
 

       
 

    


             
 


              

           
 

  ئمة يف كل مراحل احلياة تنشئة دا
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  اإلرشاد الروحي
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  مسؤولية األسقف والكاهن 
    

       



    

 
           

 
            

        
                

        
 




 

 

                                                        
 
 
 



 ٣٣ 

  اخلامتة
    الدعوات الكهنوتية

 



 

        


              



        

    


            
            

 
          




     


             


 

 ابتهال إىل الروح القدس
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  حتت نظر سيدتنا مرمي العذراء
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Presbyterorum Ordinis 
Optatam Totius 
  Christifideles Laici        

 
 
 
 
 
 

 
 

  جملس بطاركة الشرق الكاثوليك
 


