[INDICAZIONI PER LA DIRETTA DA CANCELLARE NEL TESTO FINALE]
Testo del video 2198M (durata: ??') – versione 6 del 23/10/2014 ore 19.45

Rocca di Papa, 25 ottobre 2014
Collegamento CH: “Il nostro obiettivo: Che tutti siano uno”

Apertura
(presentazione dei conduttori, saluti ai collegati – ai presenti in sala)
In diretta video con Castelgandolfo
Chiamata telefonica con Vancouver- Canada
Chiamata telefonica con Stoccolma – Svezia
In diretta da Loppiano: 50 anni della nascita delle cittadella
Chiamata telefonica Rwanda

Focus sulla famiglia
(conduttori e RVM)

Nuovo logo del Movimento dei Focolari
(lancio fatto dei conduttori con immagini)

Gen 4: portiamoci a casa …l’amore!
(conduttore e RVM)

Cantiere “Uomo Mondo”
(conduttore e RVM) interviste in sala

Sfide e prospettive dei Focolari dopo l’Assemblea
(Conduttore e RVM)

In dialogo con Maria Voce (Emmaus) e Jesús Morán
(Conduttori ? con Emmaus e Giancarlo)

“Quell’arte che si chiama “dialogo”
(Conduttore e RVM)
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1A
"20.00.00 – 1'18
][RVM 1 copertina – il volo delle oche
COPERTINA

البري بلّشوا يطيروا صوب الجنوب كلهن سوا بشكل  Vفينا نف ّكر شو اكتشف العلم
بالخريف وقتا منتطلّع ّ
للوز ّ
عن سبب طيرانن بهالشكل.
هو وعم بطير بشكل  Vالسرب بكاملو بتزيد قوة الرحلة تبعو بنسبة سبعين بالمئة على األق ّل بالنسبة
لعصفور بطير لوحدو .اذا بتترك أوزة السرب تتطير لوحدها  ،بتشعر فو اَر بمقاومة ايروديناميكية و هيك

قدامها.
دغري بترجع بتنضم للسرب تتستفيد من قوة دفع الطير اللي ّ

باألول.
وقتا األوزه اللي بالطليعة بتتعب  ،بتزيح على جنب وأوزه تانيه بتاخذ محلها بالقيادة ّ

الوز من وراء ببلشوا يصرخوا تيشجعوا اللي قدام انو يحافظوا على نفس سرعة الدفع.
ّ
وزتين تانيين بيطلعوا سوا معها
وأخي اًر وقتا بتمرض أوزه أو بتنجرح من ضربة باروده وبتطلع من السربّ ،
وبيتبعوها ليساعدوها ويحموها.

بس بينطلقوا
وبيبقوا مع ّ
الوزه اللي وقعت لحديت ما تصير قادرة تطير من جديد أو لحديت ما تموت؛ وقتها ّ
مرة تانية.
من جديد ليلتحقوا بالمجموعة ّ

1B
’20.01.18 – 8

APERTURA, SALUTI, PRESENTAZIONE,
Salv. – Un saluto a tutti nel mondo! Questo applauso dei circa … presenti in questa sala esprime,
molto più di tante parole, la gioia di ritrovarci ancora una volta, per vivere l’ esperienza del
;collegamento
Adr. – Esperienza, sì, perché condividere gli uni con gli altri quanto vissuto, ci conferma ogni
volta di più, che, pur tanti e così sparsi nel mondo, siamo una sola famiglia. Il filmato con il quale
…abbiamo voluto incominciare vorremo fosse un po’ la nostra fotografia
Sal. - … nazioni collegate, … lingue diverse, dicono quanto sia universale il nostro CH.
Adr. – Ci colleghiamo ora per un breve saluto con qualcuno dei tanti punti d’ ascolto.
Incominciamo con ….
][PRESENTAZIONE SALA
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Sal. – Anche in questa sala è rappresentato il mondo. Non solo perché si vede la varietà dei
volti, ma anche perché sono rappresentate diverse realtà che compongono la famiglia del
Movimento: dai volontari che stanno concludendo la loro Assemblea (si indicano e si presentano
i nuovi responsabili dei volontari/e) , ai sacerdoti che l’hanno conclusa da poco ( si indicano), alle
famiglie (si indicano) da un gruppo di AMU (Azione Mondo Unito) del Belgio, ai ragazzi e i
giovani …..:
Sal. – Forse, però, è doveroso presentarci noi due,
Adr. - Il mio nome è Adriana, il suo: Salvatore. Siamo sposati da più di 34 anni e abbiamo 3 figli.
Fino a qualche settimana fa vivevamo a Napoli, ora siamo a Grottaferrata, felici di continuare
qui al Centro l’esperienza iniziata alcuni anni fa: offrire il nostro contributo, per concorrere con
tutti alla costruzione dell’ ut omnes
Sal. –Vi presento anche … Raccoglieranno e leggeranno durante questa diretta i vostri messaggi
( possibilmente indicare le diverse modalità d’ invio: e-mail, sms…) Con questo collegamento
potremo usare anche una pagina face book (e un account tweeter) etc.)
Adr. – Ci colleghiamo ora per un breve saluto con qualcuno dei tanti punti d’ ascolto.
Incominciamo con ….
[CHIAMATA CASTELGANDOLFO] da capire dove collocarla
[CHIAMATA CANADA ]
Canada: Carlos e Nova - (001-604-468-2871)

 وهيّ مدينة كبيرة فيها، نحنا هون بفوكوالره فانكوفر.حارة من شواطئ المحيط الهادئ
ّ  مرحبا للك ّل! تحيّة:نوفا
 كلّنا سوا، شخص02  نحنا مجموعة محمّسة من.ونص من السكّان موقعها بين البحر والجبل
حوالي مليونين
ّ
.بفوكوالره واحد

 منحيّيكن كمان بإسم اللي ما بيقدروا يكونوا معنا بسبب المسافات لكن عم بيتابعوا الكولّيغامنتو:كارلوس
، من فكتوريا: لكن كمان من مدن تانية من غرب كندا،  مش بس من عدّة أحياء من مدينة فانكوفر،مباشرة
!’ّ نحنا معكن بهالوحدة العالمي. ساسكاتون ومندن تانية، إدمونتون،كالغاري

! تشاو:الجميع

[CHIAMATA SVEZIA ]
Svezia- Stoccolma: Valentina:

(00 46 70 200 67 13)

 انا فالينتينا وبسلمّ عليكن بإسم الدجن تبع استوكهولم وبإسم اللي هنّي بالفوكوالره عم بتابعو. تشاو
 من أسبوعين مع الشباب من أجل عالم متّحد حضّرنا مع الجماعة المحلّيّة عشا لنجمع مصاري.الكولّيغامنتو
 شخص! قدّمنا فونتم39  وبالنسبة إلنا كان نجاح كبير! إجوا.." نحنا هون "قطيع صغير.ونبعتن إلى فونتم
 اللي درست، مثالً شيال.مع خالل شهادات حياة البعض منّا اللي قضّوا فترات طويلة أو قصيرة هونيك
3
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هوي من الضواحي اللي فيها علينا
بمدرسة فونتم .نحنا منشكر محبّة أهلل اللي منشعر فيها هون بالسويد ،اللي ّ

نعلن اإلنجيل .منغمركن كلكن بالعالم! وك ّل وحدتنا!

][CHIAMATA LOPPIANO
Adr. – Loppiano, la prima cittadella del Movimento, sorta ben 50 anni fa. Siamo collegati in
diretta con Stefania e Davide che ci salutanto a nome degli abitanti di Loppiano.
مرحبا للكل

هون بلوبيانو بديت االحتفاالت بمرور  02سنة على والدة مدينة لوبيانو ،المدينة األولى اللي خلقت من بين

 02مدن نموذجيّة موجودة ب  93بلد .وقتا عطا إيليتّو فولوناري قطعة األرض سنة  ،9391شافت كيا ار
إمكانيّة تحقيق إلهام من إلهاماتها :والدة نموذج مجتمع ،مدينة جديدة أساسها قانون المحبّة المتبادلة النابع من

مستمر وجوده حتّى اليوم بين أكتر من  022شخص
النجيل .وهيدا نموذج فينا نصدّره ،إذا فينا نقول ،طالما
ّ
من  02بلد واللي جذب خالل هالسنوات أكتر من مليون و 022ألف شخص زاروا لوبيانو من ك ّل العالم.

األول/أكتوبر الماضي وخالل افتتاح االحتفاالت بالعيد الخمسين (اللي صار داخل النسخة
ب  1تشرين ّ
الخامسة للقاءات لوبيانو الب) كان فيه تقريباً حوالي  0222شخص ،من بيناتن رئيس الحكومة اإليطاليّة
ماتّيو رانسي ،بسببالصداقة اللي بتربطه من زمان بالمدينة ،وعدّة أشخاص من السلطات المدنيّة والدينيّة
ث تلفزيوني حققّه
وكتير من األصدقاء المرتبطين بإتّصال مباشر على اإلنترنت من ك ّل العالم بفضل ب ّ
ث المباشر! ومن أكبر الهدايا كان الرسالة بالفيديو
تلفزيون  . TV 2000عدّينا حوالي  91ألف مشاهدة للب ّ

الحلوة كتير اللي أرسلها البابا فرنسيس بعد ما سجّلها خصّيصاً لهالمناسبة الخاصّة .وبديت هيك سنة من
األول  :0290مسيرة من  1مناسبات بتريد تعبّر عن تاريخ ،واختبار
المواعيد االحتفاليّة رح تنتهي بكانون ّ
األخوة اللي من  02سنة بتحيي هالمختبر الفريد من نوعه والمتعدّد األجناس والثقافات.
وآفاق
ّ
… Al termine
Adr. - Ringraziamo, non solo Stefania e Davide ma tutti i cittadini di Loppiano, perché la vostra
presenza, con quella dei tanti che in questi 50 anni hanno abitato Loppiano, rende concreto e
visibile al mondo, un modello di società regolata dall’amore reciproco.
Sal. – Lancio una proposta! Organizzare uno dei prossimi collegamenti da Loppiano. Che ne
)dite? (Questo se solo Loppiano decide di farlo dire a noi

][CHIAMATA RWANDA
Adr. – Si è da poco concluso a Roma il Sinodo straordinario dei Vescovi della Chiesa Cattolica,
che Papa Francesco ha dedicato alla famiglia, chiamata a misurarsi con grandi sfide nella società
contemporanea. Al Sinodo hanno partecipato come uditori anche una coppia del Rwanda,

4

Versione 6 del 23/10/2014

SCM-20141025-2198Mit – pagina 5 di 16

appartenenti al Movimento dei Focolari: Emerthe e Dieudonné Gatsinga. Dovremmo averli in
linea: Ci sentite?

Rwanda: Emerthe e Dieudonné Gatsinga: (250 788306171 - 250 788300751)
1) Siete appena tornati in Rwanda dopo questa forte esperienza al Sinodo Con quali
impressioni?
2) vostra Cosa vi pare di portare ora alle famiglie, ai fidanzati della vostra regione?

2A
20.09.18 – 1’
FOCUS SULLA FAMIGLIA
[LANCIO]
(facendo seguito alla chiamata a Emerthe e Dieudonné )

Sal. – Davvero le sfide della famiglia interpellano, l’ intera umanità. I mezzi di comunicazione
hanno amplificato e raccolto la voce della famiglia soprattutto in questo periodo. Vediamo un
breve servizio trasmesso da RAI 2 (TV pubblica italiana) alla vigilia del Sinodo, che ha raccolto la
testimonianza di alcune famiglie del Movimento.

2B
20.10.18 – 2’31’’
[RVM 2- TESTIMONANZE – TG2 ore 20:30 del 03/10/2014 – servizio al minuto 22,40]

التركيز على العائلة

المؤمنين الكاتوليك هنّي كمان بواجهو صعوبات وفشل عائلي مؤلمة أكتر ألنّها بتناقض... :مذيع األخبار
. رح منشوف شهادات الحياة اللي جمعتها الو ار دجالّي.مع قناعات إيمانن
متصور إنّك رح
 لكن الحياة أحياناً بتحطّك قدّام ظروف ما كنت،منكون عيلة
 قوام منقول:الو ار دجالّي
ّ
ّ

 ومين عكس هيك بواجه واقع، فهناك اللي بيقدر يبقى مخلص لل نَعَم اللي قالها بالعرس:تواجها شي نهار
 باولو ريتشي ما كان أبداً بريد يترك مرتو اللي. وهيدا كمان مع أشخاص بهمّن يعيشوا كمسيحيّين.مختلف

. سمحلها تطلّق7002  وهيك سنة،بحريتها
ّ  لكن هيّي طالبت، والد3  واللي إجاه منها،1891 تزوجها سنة
ّ
.ومن وقتها باولو بقي مخلص إلها وعايش وحده
5
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بحس حالي بك ّل بساطة شخص عم بيقوم باللي
المريخ ،أو بطلّ ،
باولو ريتشي :ما ّ
بحس حالي من سكّان ّ
عليه ،عم بيعمل اللي وعد إنّه يعمله.

بحس إنّه بخياره هيدا بتسنده روحانيّة حركة الفوكوالري الجماعيّة .وهاالختبار بيشارك فيه
الو ار دجالّي :باولو ّ
بسن األربعين ،وساكنين بروما ،متزوجين من  10سنين وكان عندن ك ّل شي :ك ّل واحد
كمان ماشيا وماريوّ ،
معاشه ،والبيت وولد إجا بعد انتظار طويل .لكن األزمة ركّعتن وبفترة قليله االتنين خسروا شغلن ،وتدهورت

عالقتن.

ماشيا كونسورته :ما عاد فيه الفسحات تبعنا بالكوبل :فسحات الحوار والمناقشة ،والليالي اللي منقضّيها من
دون نوم ،وباإلضافة لهالشي المعاشات اللي ما عادت توصل؛ بكلمة كتير من الصعوبات العمليّة اللي بجدّيّة
حطّت بخطر متانة عالقتنا نحنا االتنين.
ماريو سانتورو :ساعدنا كتير كوننا منّا لوحدنا بهالشي :إنّه كان حدنا أشخاص مرقوا هنّي كمان بصعوباتنا
والقوا كمان الح ّل لهالصعوبات نفسها.

تزوجت بعمر  77سنة ،خلق من
الو ار دجالّي :تيتزيانا 27 ،سنة من نابولي ،هيّ ما توصّلت تنقذ عيلتهاّ .
مرات؛ وبعدين ما عاد إله معنى
زواجها بنت ،ودام هالزواج  13سنة ،سنوات تركها فيها زوجها ورجع عدّة ّ
ب تاني خلق من
هو كمان مطلّق ،حُ ّ
يكفّوا سوا .بعد فترة من العيش وحدها القت تيتزيانا رفيق عمر تاني ّ
وراه صبي.

تيتزيانا دجولياني :بسبب وضعي غير السليم توقّت عن تناول اإلفخارستيّا وهالشي بالنسبة إلي كان دايمن
صعوبة كبيرة .أنا ما بعتقد إنّه الزم إطلب من السينودس ثورة كبيرة لكن بشكل خاص بريد إنّه يعترفوا فينا

كجزء حيّ بالكنيسة.

2C
’20.12.49 – 3
][INTERVISTA FRISO
FOCUS SULLA FAMIGLIA

Adr. – Famiglia: bellezza e sfide. Ne parliamo con Anna e Alberto Friso, responsabili di Famiglie
Nuove e membri del Pontificio Consiglio della Famiglia. Si accennava prima alle sfide cui la
famiglia è sottoposta oggi. Problematiche scottanti, note a tutti noi. Quale la vostra impressione
?del recente Sinodo e dei suoi frutti
Appunti delle loro risposte:
Alberto: Impressione molto positiva, innanzitutto per il fatto che ci sia stato un Sinodo sulla
famiglia. Ma anche per come è stato preparato, con un questionario a divulgazione mondiale
che ha prodotto una fotografia reale della famiglia a livello planetario. E poi per aver chiamato a
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lavorare insieme ai Padri sinodali anche coppie di sposi, tra cui la famiglia Gatsinga del Rwanda
proposta da FN.
Tutto questo è largamente rispecchiato nel documento finale, che è il frutto di un lavoro svolto
nella collegialità, di un cammino fatto insieme, nel quale tutti hanno potuto esprimere opinioni
e proposte in maniera libera e senza condizionamenti.
I media, nel seguirne le varie fasi – in un ottimo lavoro di visibilità e quindi di promozione della
famiglia - sono arrivati a parlare di spaccature tra i padri sinodali, di cordate, ma non era così.
Di fronte a tematiche a volte così scottanti, infatti, difficilmente si può pensare ad un’uniformità
di idee... Perché qui non si tratta di sistemare qualcosa o di accontentare qualcuno. Si tratta di
offrire alla gente che è alla ricerca un autentico incontro con Dio. E ciò non può avvenire al
tocco di una bacchetta magica, ma in un paziente lavoro che sappia coniugare verità a
misericordia, nello spirito di un’accoglienza incondizionata, oggi tanto necessario dato che la
famiglia – per i problemi che la investono - rappresenta proprio una delle periferie esistenziali
di oggi.
Sal. – Come si pone Famiglie Nuove, quale contributo sta dando e può continuare a dare?
Anna: In periferia non puoi domandare alla gente se è sposata in chiesa, se convive, se è
separata, quale sia l’orientamento sessuale di quel loro figlio.
Occorre accogliere tutti così come sono, e dire loro, più con i fatti che con le parole: Dio ti ama
immensamente. Un annuncio da fare a tutti, perché nessuna donna e nessun uomo al mondo è
escluso dall’amore di Dio.
Oggi sempre più incontriamo coppie che sono in crisi e che trovano in FN una rete di famiglie
che le accoglie e poi le accompagna nelle loro difficoltà, che le aiuta a trovare la forza del
perdono, ad esempio, di ridare fiducia all'altro, di ricominciare ancora insieme... Cosa che
spesso avviene, perché è proprio nell’uscire dall’isolamento che inizia il loro riscatto.
Per coppie invece con difficoltà relazionali gravi, FN propone, dei percorsi che hanno luogo
spesso nelle cittadelle come Loppiano, con apposite dinamiche da parte di esperti e sostenuti
dalla spiritualità dell'unità. In questo contesto le coppie riescono a ritrovare se stesse e la
speranza di un futuro insieme.
L’accompagnamento di FN si estende anche ai separati, che li aiuta ad abbracciare una
solitudine non scelta e a restare fedeli al sacramento ricevuto.
FN si apre anche a coppie con un divorzio alle spalle e in nuova unione, condividendo con loro
un tratto di vita, di esperienze positive, e far così sperimentare loro l’accoglienza della chiesa, e
prima ancora l’amore di Dio.
Sal. – Grazie Anna e Alberto!
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3
20.15.49 – 1’
[LANCIO CON COPERTURA DI IMMAGINI]
NUOVO LUOGO DEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI
Adr. - Con il collegamento di oggi, inauguriamo ufficialmente il logo del Movimento dei focolari.
Vuole esprimere quanto Chiara aveva indicato anni fa su quello che avrebbe potuto
rappresentare: Maria che accoglie tutti di tutte le vocazioni. Il simbolo azzurro infatti indica
Maria che si apre a tutti; quello arancio, uguale ma più piccolo, rappresenterebbe noi, il suo
popolo, con il colore di una fiamma perché porta Gesù in mezzo.
Sappiamo che tutte le zone hanno ricevuto i link con le indicazioni per poterlo usare, in 44
lingue. E’ il lavoro di un’equipe variegata di professionisti.
Cogliamo l’occasione per ringraziarli!

4A
20.16.49 – 0’30’’
[LANCIO]
GEN 4

Sal - Dall’ ultimo collegamento ad oggi c’è stato un susseguirsi di avvenimenti. A fine giugno il
Centro Mariapoli di Castelgandolfo si è visto letteralmente invaso da una splendida schiera di
gen 4 per i loro congressi coloratissimi. Gustiamoci, insieme, questo servizio preparato per il
Collegamento, in cui i e le gen 4 rispondono ad una domanda: cosa vuol dire per te essere un
gen 4?

4B
20.17.19 – 3’
[RVM GEN 4: portiamoci a casa … l’amore!]
GEN 4

نص مؤقّت
نص
ّ -5104 األول
ّ  تشرين52  للكوليغامنتو4 الوثائقي عن الدجن
ّ
ّ

؟2 شو يعني بالنسبة إلك تكون دجن:) ( باإليطاليّة2 صبي دجن
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صبي دجن  ( 2باإليطاليّة)ّ :إنه كون مسيحي..بكلمات قليله كون مسيحي وبيكفي.

موسيقى

محبة
بنت دجن ( 2بالفرنسيّة):
بيحب ،بشارك وبيعمل كتير أعمال ّ
ّ

موسيقى

صبي دجن  ( 2بال ؟؟) :بالنسبة إلي صعب سامح وارجع بلّش من جديد.

موسيقى

حب كمان اللي ما بالقيه مهضوم.
بنت دجن ( 2باأللمانيّة) :بالنسبة إلي كون دجن  2يعني ّ

موسيقى

صبي دجن  ( 2باإليطاليّة) :ما الزم نأذي غيرنا ما الزم نقول ّإنه منقرف من شي.

موسيقى

صبي دجن  ( 2باإليطاليّة)ّ :أول شغلي بتخلّيني ..شو كان السؤال؟

موسيقى

حد يسوع .وبعدين
ألنه بيعني عيش ّ
مهمّ ،
هو شي ّ
صبي دجن  ( 2باإليطاليّة)ّ :إنه كون دجن  2بالنسبة إلي ّ
بحب ساعد الناس.
ّ
هم"
صبي دجن  ( 2باإليطاليّة):واحد صرلو شي أنا بقلّه" يالّ ما تعتل ّ

موسيقى

وبحبوا كمان اللي ما بآمنوا بأهلل.
بحبوا كتير ّ
بنت دجن ( 2باأللمانيّة) :الدجن ّ 2
بنت دجن ( 2باإليطاليّة) :في كتير من رفقاتي ما بآمنوا بيسوع بالتالي بعض األحيان بيتمسخروا عليك أو

حب.
بكمل ّ
سيءّ ،
بيعملوا إشيا ..لكن -بتزعل -بس أنا ما بجاوب بشكل ّ
منحبه أكتر من أي شي بالعالم.
ضو حلو ،ألقول ألهلل ّإنه
ّ
بنت دجن ( 2بالفرنسيّة) :عم ّ
بقص الورق ألعمل ّ
بدنا نصلّي كرمال السالم بك ّل بلدان العالم.
ألنه ّ
بنت دجن ( 2بال ؟؟؟)ّ :
ونحب الك ّل.
هو ّإنه نصلّي ليسوع
ّ
بنت دجن ( 2باإليطاليّة) :بالنسبة إلي السالم ّ

موسيقى

هو سيّارة خاصّة .بتشتغل مع بنزين أعمال المحبّة.
صبي دجن ( 2باإليطاليّة) :اللي رسمته و ار ّ
موسيقى

منجمعها رح يروحوا لألطفال الفق ار.
بنت دجن ( 2باإليطاليّة) :نحنا عم نعمل أساور لنبيعهن والمصاري اللي
ّ
بنت دجن ( 2باإليطاليّة) :بتعطيني هيدا..؟

موسيقى

صبي دجن ( 2بال ؟؟؟) :هيدي أحلى عطلة بحياتي.

المحبة.
هو
ّ
بنت دجن ( 2باإلنكليزيّة) :الشي اللي بحمله على البيت من هالمؤتمر ّ
9
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5A
’’20.20.19 – 0’30
][LANCIO
CANTIERE UOMO MONDO
Adr. - 530 ragazzi di 23 nazioni, 7 giorni vissuti insieme nella Mariapoli di O’Higgingns, cittadella
argentina del Movimento; un’altra settimana trascorsa in 18 località del Centro e Sud America,
dove si sono rimboccati le maniche impegnandosi in diversi progetti già in atto. E in
contemporanea altre migliaia di “ragazzi per l’ unità” in altre parti del pianeta, hanno trovato la
maniera di condividere la propria vita con chi soffre intorno a loro.
Vediamo il filmato che ci arriva dall’Argentina sul Cantiere “Uomo mondo” ad O’Higgins.

5B
’’20.20.50 – 2’10
][RVM - Cantiere “Uomo mondo” prima parte

األول
ورشة "إنسان
عالمي" القسم ّ
ّ

بدي ِِت الورشة مع وصول الصبيان والبنات
أنجيليكا -األرجنتين و جوزيه -كولومبيا (باإلسبانيّة) :مرحباِ ،
من  70بلد .واجهنا ك ّل يوم تحدّيات عديده :متل تكسير حاجز اللغة ،واالنفتاح على يللّي ما منعرفن ،وانّه
نعطي الشي اللي بكلّف وانّه نعرف نسامح.
خالل بعض األمسيات ك ّل بلد قدّم ثقافته ،ومأكوالت تقليديّة ،وعطا معلومات عن بلده .وكانت كتيره ورشات
األخوة .ناقشنا
العمل اللي شاركنا فيها :رياضة ،سياسة ،رقص ،موسيقى .كان مهمّ نشارك من وجهة نظر
ّ
مواضيع راهنة وسألنا أنفسنا شو رح نختار نحنا ،الفتيان والفتيات من أجل الوحدة وكيف نتصرف

بهاألوضاع.

بابلو -بوليفيا (باإلسبانيّة) :شو اللي ترك فيك أثر أكتر ،شو كان أهمّ بالنسبة إلك وقتا قالولنا عن يسوع
المتروك؟
ك فيها،
مرة منش ّ
هو نشوف إنّه متل يسوع ك ّل ّ
لويس -فرنسا (بالفرنسيّة) :أحلى شي عن يسوع المتروك ّ
ك قام من الموت وعمل كتير إشيا.
نحب دايمن .يسوع بعد ما ش ّ
منش ّ
ك فيها بوجود أهلل ،ممكن نرجع ّ
نحب من جديد ،ونكون دايمن بالمحبّة.
نحنا كمان فينا نعمل هيك :نرجع ّ

10
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’20.23.00 – 2
] [INTERVISTA AI GEN 3 IN SALA
CANTIERE UOMO MONDO – seconda parte: nei vari Paesi del Latinoamerica – penso sia d
intercalare le due testimonianze registrate (5D) tra i gen 3 A/ B e il gen 3 C.

Adriana/Salvatore: dopo la settimana ad O’Higgins vi siete distribuiti in 18 località di diversi
Paesi del Latinoamerica per continuare il vostro cantiere Uomo-mondo. Dove siete andati e
…cosa vete fatto
Gen 3 a/ b:
Adriana/Salvatore: Si capisec che avete vissuto un’estate indimenticabile. Ed ora, come volete
?proseguire
Gen 3 c:

5D
’’20.25.00 – 1’13
][RVM - Cantiere “Uomo mondo” SECONDA parte

عالمي" القسم الثاني
ورشة "إنسان
ّ

ألفونسو -؟؟؟؟ (باإلسبانيّة) :إختباري اليوم كان كتير حلو ،كتير مؤثّر .إنّه شوف أشخاص إجوا يزوروا
ويتعرفوا على ثقافتنا ،وكيف نحنا منعيش ،وكيف منشتغل ،وكيف منكسب رزقنا .هلّق عنّا رجاء
جماعتنا
ّ
جديد :إنّه الصالون الزغير يرجع يشتغل متل قبل .اختبارنا اليوم كان إنّه ندهن الصالون الزغير.
كالرا ،األرجنتين (باإلسبانيا) :الوحدة الكبيرة اللي عشناها كلّنا مع بعض أمر مثير لإلعجاب كيف هيّي حافز
إلك؛ ك ّل شي ،النشاطات ،األحاديث ،ك ّل شي غ ّذاني شوي وشوي ،ك ّل شي كان غنى داخلي بيدفعنا اليوم...
عزز العالم المتّحد باألمور الزغيرة ،لكن بعرف إنّه في حدا
رح إرجع على البيت ورح حاول قدّ ما بقدر ّ
بمنطقة تانيه من العالم ،عم بحاول يعمل نفس الشي.
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6A
20.26.13 – 1’
[LANCIO]
I FOCOLARI IN ASSEMBLEA
Adr. – Il 28 settembre Emmaus e Jesús, chiudevano l’ Assemblea Generale dell’Opera con un
collegamento via Internet, che ha raggiunto tantisimi di noi nel mondo. Un saluto che
testimoniava fortemente quanto l’ esperienza vissuta al Centro mariapoli di Castelgando, avesse
coinvolto tutta la famiglia dell’Opera di Maria presente nei cinque continenti. Gli aggiornamenti,
quotidiani attraverso il notiziario mariapoli on line ci hanno dato la possibilità di partecipare
quasi giorno per giorno ad un’ esperienza un po’ “Storica”
Salv. – E’ trascorso quasi un mese dalla fine dell’Asemblea e si sarebbe tentati di pensare che
non c’è altgro da aggiungere. Ma vorrei dire, che, anzi, il bello incomincia adesso!
Abbiamo preparato un servizio per tutti quelli che viviamo questo Collegamento. Con una
sorpresa…

6A
20.27.13 – 6’25’’
[RVM]

العمومية
الجمعية
تحد ّيات وآفاق الفوكوالري بعد
ّ
ّ
ّ
 كيف نعيش إذاً في هذا العصر الرهيب ونحن نشعر..." :)1827 يوليو/ تمّوز77 ،كيا ار لوبيك (مؤتمر الدجن
امية كلّها تماماً كما لو ّأنها ناطحات سحاب عظيمة
ّ الس
ّ وكأن كارثة
ّ
ّ قوية غريبة ستح ّل عليه وتزعزع القيم
)...( تتفتّت وتصطدم ببعضها؟
عالمي" عانى من ظروف مماثلة وعرف أن يتخطّى التجربة الكبيرة ويدفع ثمن عالم
هل هناك نمط "إنسان
ّ
لكننا نفهم فو اًر ّأنه ليس مطلق
ّ .إن هذا اإلنسان موجود
ّ جديد وجده من جديد في ذاته وولّده لآلخرين؟ نعم

"... هو يسوع المتروك:"إنسان بل "اإلنسان

مرة عبارة
ّ .1827 يوليو/تموز
ّ ألول
ّ 77  كان هالشي في:مذيع
ّ هيي وعم تحكي للشباب لفظت كيا ار لوبيك
/ أيلول72  بالضبط هالكلمة اللي ذكرها من جديد البابا فرنسيس خالل المقابله معه في،"عالمي
"إنسان
ّ
.العمومية للفوكوالري
الجمعية
 بختام،سبتمبر
ّ
ّ
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"أناس-عالميين" ( )...وهي
البابا فرنسيس( :مدينة الفاتيكان ،مقابلة " )7012/08/72من الضرورة تنشئة
ّ
جداً ..رجال ونساء بروح وقلب وعقل يسوع وبفضل ذلك
حالية ّ
عبارة ابتكرتها كيا ار لوبيك في حينها وتبقى ّ
التعرف على الحاجات والهموم واآلمال ،التي تبيت في قلب ك ّل إنسان ،وتفسيرها".
قادرين على ّ

بتلخص اتّجاه سير الحركة في المستقبل القريب" :أن نخرج"،
مذيع :برزت من عمل
الجمعية  3كلمات مفتاح ّ
ّ
العامة حول ال 3260
ومهيئين بشكل صحيح" .هذه خالصة أعمال ال  37مجموعة والجلسات
"معاً"،
ّ
ّ

إنسانية اليوم.
مساهمة وصلت من "شعب الفوكوالري" ،لإلجابة على آالم وآمال
ّ
الحوالي  600شخص ،من  132بلد ،من مختلف األعمار والثقافات والدعوات واألديان ،عملوا اختبار

المحبة المتبادلة.
حركت المقدرة على اإلصغاء ،والصراحة ،واالستقبال والثقة ،و ّ
مشوق 3 .أسابيع ّ
مشاركة ّ
المسيحية ،ومن مختلف األديان
مشجعة ومن ّشطة مساهمة الشبيبة والمشاركين من مختلف الكنائس
وكانت
ّ
ّ
الدينية.
والقناعات غير
ّ

أغوستان ستينباخ ،األرجنتين (باإلسبانيّة مع ترجمة مكتوبة باإليطاليّة):بالنسبة إلي أحد أهمّ اللحظات
بهالجمعيّة العموميّة كانت إنّه نقدر نشتغل على االقتراحات اللي وصلت من ك ّل مناطق العالم بالمجموعات،
مطرح ما االختالف بالعمر والثقافة ما كنّا نشوفو ولكن بنفس الوقت كان إختالف كتير غني .قدرنا نخلق

آفاق وخطوط عمل لإلجابة كحركة على مشاكل العالم اليوم.

دغمار هايكه ،ألمانيا(باأللمانيّة مع ترجمة مكتوبة باإليطاليّة) :عملنا معاً تميّز بحضور يسوع في الوسط
واإلستماع لموضوع السنة عن اإلفخارستيّا كان بالنسبة إلي كثمرة لهالواقع .شعرت إنّي الزم أعطي ك ّل شي،
ك ّل ذاتي ،وأفكاري ،ومحدوديّاتي ،ومقاصدي ،لنفهم سوا كيف عمل مريم ممكن يتقدّم لقدّام.
باإليطالية) :كان حقيقة مدرسة إصغاء للروح
نسية مع ترجمة مكتوبة
ّ
برناديت نغابو ،وسط أفريقيا (بالفر ّ
ك بفكرتي وكوني بإصغاء
القدس :إن كان بفترة االنتخابات ،أو االقتراحات ،أو الطلبات .كان الزم دايمن ش ّ
الحريّة.
للروح القدس كانت هالفكرة تتطهّر وتغتني .لكن أهمّ شي كانت النتيجة النهائيّة :الفرح و ّ

غلواكو فينوتي ،إيطاليا (باإليطاليّة) :اختبار كتير عميق عملته كان ربْط الوحدة بالفكر الجماعي .وقتا ببداية
هو بيظهر بالمسار أيضاً ومش بس بالنتايج .كان كتير مهمّ نتوقّف
الجمعيّة طلبنا الروح القدس قال واحد إنّه ّ
ونقوم بمشاركة كتير عميقة فيها ك ّل واحد بيقول وجهات نظره ،وخياراته المختلفة أيضاً .وبعدين الق اررات اللي
أخدناها نوعاً ما كانت بتحتوي آراء اللي كان عم بفكّر بطريقة مختلفة .بعتقد إنّه كوننا عشنا هاإلختبار على
هو غنى كبير لك ّل شخص.
مستوى الجمعيّة العموميّة مطرح كان فيه العالم كلّه ممثّلّ ،
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باإليطالية) :تأثّرت بشكل خاص وقتا
نورين لوكخارت ،بريطانيا العظمى (باإلنكليزّية مع ترجمة مكتوبة
ّ
إيمّاوس وخيسوس طلعوا سوا على المسرح وقال خيسوس" :مش إنّه إيمّاوس بتمثّل االستم ارريّة وأنا بمثّل

الجديد .بالواقع نحنا سوا منمثّل الجديد" .كلّنا منمثّل الجديد ،ألنّه كنّا هون عم نبني الجمعيّة العموميّة معاً،
لبر :الجديد اللي ك ّل واحد منّا بشكّله واللي منبنيه
نحنا وعم منبني حضور يسوع بيناتنا ،وهيدا اللي منحمله ّا
وين ما كنّا.
بيتر غريمهيدينن السويد (يتكلّم اإليطاليّة) :كان كتير مهمّ وقتا حكينا عن الجرح اللي منشعر فيه كلّنا بداخلنا
بسبب انقسام الكنايس ،ألنّه نحنا هون من كنايس مختلفة؛ عم منشارك بالملء بأعمال الجمعيّة العموميّة.

إجا شخص قلّي :اتطلّع يسوع كمان كان مجروح ،وبعد القيامة كمان بقيت جروحاته لكن ما عادت توجّعه.
تنبؤيّة ،نحنا كنيسة ،نحنا واحد
بالتالي نحنا كمان مع اختالفاتنا المتعدّدة لكن متّحدين بالملء :نحنا عالمة ّ
وبدنا نكمّل لقدّام هيك.

اإليطالية) :لعبّر بكلمة عن شو كانت الجمعيّة بالنسبة إلي ،ممكن تكون
الو ار مارّيا فان دون ،هولندا (تتكلّم
ّ
كلمة "ثقة" .ألنّي اكتشفت قدّيه كبيرة ثقتي بمستقبل الحركة ،قدّيه إيمّاوس عندا ثقة قينا نحنا الشباب ،وثقتي
بك ّل اللي رح يبدا هلّق بهالمغامرة الجديدة تبع الحركة.

7
’20.33.38 – 6
IN DIALOGO CON MARIA VOCE (EMMAUS) E JESUS MORÁN
Sal. Vorremmo ora parlarne proprio con Emmaus e Jesus,

)Sal. – Domanda ad Emmaus (dipende da quello che Emmaus vorrà dire
)Adr. – Domanda a Jesus (dipende da quello che Jesus vorrà dire
Emmaus
Jesús:

CON LANCIO VIDEO CHIARA
8
’20.39.40 – 4
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الفن الذي ُيدعى حوار
ذلك ّ

1

كيا ار :اآلن هناك سؤال ...تطرحه لوتشيانا ،هل هي هنا لوتشيانا؟ رأيتك ،أجل رأيتك ،تشاو!
تطور كي تتم ّكن من أن تستقبل كلّّياً دائماً أكثر في داخلها
بأن
ّ
إيلي" :كيف تعتقدين ّ
هيكلية الحركة ست ّ
الطيبة‘"؟
‘الرجال والنساء ذوي اإلرادة ّ
توصلنا ،ونجحنا في أن ...حدث
تام وسوف تكونين سعيدة .نحن
ّ
كيا ار :أنظري ،اآلن لنتكلّم بوضوح ّ
المسيحيين من
توصلنا إلى ك ّل تعابير إنسان ّيتنا ،أي الكاثوليك ،و
ألن الحركة هنا يصنعها اهلل.
ّ
معنا ذلكّ ،
ّ

أهم األديان  -ومع أشخاص من ك ّل
كنائس عديدة ،واألديان األخرى ،ك ّل األديان  -لدينا عالقة مع ّ
ألنه لم يكن عملنا .أي لو كانت الحركة عملي أنا ،كيارا ،سيلفيا لوبيك ،كما كنت من
القناعات المختلفةّ ،
قبل ،ما الذي كان حدث؟ كنت رّبما قلت :ولكن أن نبني الوحدة مع البروتستانت ،كيف نستطيع ذلك؟ مع
اختالف الرأي الذي بيننا! مع األفكار التي لدينا!]...[ ...

كنا قلنا رّبما " :هنا يوجد اختالف كبير!" إذ هناك اختالف رهيب بين ديننا
مع األديان األخرى ّ
كنا قلنا" :آه هذا مستحيل!"
واألديان األخرى! [ّ ]...
نتصرف؟ ما
كنا رّبما سنقول" :ولكن نحن نريد أن يكون اهلل مثالنا ،فكيف
مع ذوي القناعات المختلفة ّ
ّ

ألن اهلل هو الذي أولد هذه الحركة ،اهلل
الذي يجمعنا مع من هم من القناعات األخرى...؟" ولكن ،بالضبط ّ
يوحنا الثالث
يحب الجميع ،وجمعهم جميعاً ،وهو يقول لنا" :فتّشوا -كما كان ّ
أب الجميع ،هو وحده القادر أن ّ

بالمسيحيين أشياء كثيرة:
يوحدنا
ّ
بأن ما ّ
عما ّ
يفرق بيننا" .ها ّإننا إذاً وجدنا ّ
عما ّ
يوحدنا ،ال ّ
والعشرون يقولّ -
المقدس ،العهد القديم ،العهد الجديد ،المجامع األولى ،العديد من األشياء
توحدنا معهم ،الكتاب
ّ
المعمودية ّ
ّ
القديس بنديكتس،
كنا فيه متّحدين،
يوحدنا ّ
ّ
يوحدنا ّ
القديس فرنسيس فهو كان في الزمن الذي ّ
توحدنا معهمّ .
ّ

ونتشبه
يوحدنا ..وبالتالي نجد الكثير من األمور التي تربطنا ،ونستطيع االقتداء بها،
ّ
وغيره ،وغيره ،وغيره؛ ّ
تفرق بيننا.
نتشبه ّ
بها :كلّنا ّ
بالقديس فرنسيس ونحن واحد منذ اآلن ،ولنترك األمور التي ّ

ألن
بأن هناك تلك "القاعدة
ّ
الذهبية" الشهيرة الموجودة في ك ّل األديانّ ،
مع األديان األخرى اكتشفنا ّ
للمحبة.
مدعوون
يحبواّ ،إنه الحمض النووي  DNAلدى اإلنسان كونه إنساناً؛ الجميع
الجميع
ّ
مدعوون ألن ّ
ّ
ّ

الذهبية" التي تقول" :إفعل لآلخرين ما تريد أن يفعله اآلخرون لك؛ ال تفعل لآلخرين ]...[ ."...بينما
"القاعدة
ّ
بأن باستطاعتنا قول ذلك،
نحن بدل أن نظ ّل نقول" :ولكن أنتم المسلمين تؤمنون
بمحمد ،إلخ" نحن ال نشعر ّ
ّ
نقول" :في القرآن هناك أشياء رائعة ،مثالً :ال تفعل لآلخرين ،...ولكن ذلك موجود لدينا أيضاً؛ ِ
فلنعش ذلك
ّ
 1فلورنسا 12 ،أيلول /سبتمبر  7000إلى جماعة منطقة فلورنسا(الجواب رقم )11

15

SCM-20141025-2198Mit – pagina 16 di
16

Versione 6 del 23/10/2014

المحبة هناك نور! نرى أشياء عديدة ،نرى
ثم في
ّ
أحبواّ ،
أحبواّ ،
أن هذا يعنيّ :
معاً" .وبما ّ
نحب بعضنا ومن ّ
ألن هناك شعباً مختا اًر ،كان هناك الشعب العبراني الشعب المختار ،ولكن ليس
"بذور الكلمة" أي الحقيقةّ ،
الرب بعض الحقائق ونحن بدأنا نكتشفها .بالتالي لنجمع معاً ك ّل هذا التراث.
هناك شعوب
منسية ،لذا أنزل ّ
ّ
هكذا مع الذين ال يؤمنون ،أو لديهم قناعات مختلفة؛ ّإنهم يرّكزون بشكل رائع حقّاً على الناحية

بأننا نحن أيضاً نرّكز
تهمهم الناحية
الروحية ،وبما ّأننا نعلم ّ
اإلنسانية ،رّبما ّ
ّ
ّ
ألنهم بالضبط ال يحملون ...ال ّ
ألن يسوع صار إنساناً ]...[ ،نحن نشعر برغبة كبيرة بأن تكونوا معنا،
على الناحية
اإلنسانية ّ
ّ
ألننا نريدهاّ ،
ألنكم جزء كبير من العالم ،األشخاص من قناعات
بأن نكون معكم ،بأن نبقى معكم ،بأن نكون جميعنا معاًّ .
العالمية
األخوة
أخرى ،أشخاص أو هم ال يؤمنون أو هم يبحثون ،أشخاص هكذا ،وبالتالي كيف نحقّق نحن
ّ
ّ

أهمية
إن لم تكونوا معنا؟ يبقى ذلك وهماً ،نعم ّإنه وهم! ّ
ولكنكم لحسن الحظ موجودون .ونحن معكم نعطي ّ
للناحية
اإلنسانية وأنتم تقولون جملة جميلة ،أعجبتني [" :]...اإلنسان هو عالج اإلنسان" .وبالنسبة إلينا أيضاً
ّ
أي إنسان؟ بالنسبة إلينا هو يسوع .على ك ّل حال هو إنسان ايضاً .خذوه
اإلنسان هو عالج اإلنسان ،ولكن ّ
خاصتكمّ ،إنه إنسان.
ألنه واحد من
أنتم أيضاً ّ ،
ّ
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