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 اإليمان في مستقبلنا
 

 أسقف بارا ماتا OPرسالة رعوية من الكلي االحترام نيافة المطران فيشر انتوني 
 حول التخطيط معا في المسيح ألبرشية بارا ماتا

 



 اإليمان في مستقبلنا
 

 أسقف بارا ماتا OP رسالة رعوية من الكلي االحترام نيافة المطران فيشر انتوني
 حول التخطيط معا في المسيح ألبرشية بارا ماتا

 
  عائلة تتنامى

 

  !إن أبرشية   بارا ماتا تزدهر بطرق كثيرة   
فبعض كنائسنا تمتلئ إلى حد وقوف الكثيرين   ، وبعض   مدارسنا مكتملة االنخراط. و 
لدينا رعايا  جديدة  وكنائس و مدارس تنتظر البناء الن  ضواحي جديدة كاملة انتشرت 

حولنا.ولدينا على المتوسط السن األصغر من أي أبرشية في أستراليا. و ربما لدينا أبرشية 
عرقي، وتعددا ثقافيا في العالم. وهناك الكثير من الطاقات وهنا جميع بها أكثر تنوع 

 االحتماالت للمستقبل!
 

بالطبع إنها تتفاوت. فبعض أجزاء من أبرشيتنا قد يكون هناك العديد من الكنائس والقداديس  
 في حين أن البعض اآلخر قد تكون قليلة جدا. ليس لدينا الكثير من الكهنة و رجال الدين كما

نود أن يكون، أو العديد من العلمانيين المكرسين للخدمة  بعض أنشطة أخرى يعتبرونها 
أكثر أهمية من الكنيسة، بل وأكثر أهمية من هللا. وهناك أناس آخرون نود أن نراهم في 

 الكنيسة   أكثر وأكثر.
 

ن جديد فالتبشير وإيصال اإلنجيل إلى الناس الذين لم يعرفوا المسيح وإيصال اإلنجيل م
ألولئك الذين يجب أن يعرفوه بشكل أفضل، هو المفتاح لمستقبل أبرشيتنا. نحن في حاجة 
إلى دفعة جديدة من الحماس التبشيري!  في خضم الفرص والتحديات التي نود أن نكون 

أفضل ما يمكن أن نكون في خدمة  الكنيسة في   سيدني الغربية.   نريد أن نكون منتبهين 
 ا اليوم، وان نقتفي تقدمه إليصال إنجيل يسوع المسيح للحياة وللعالم.لدعوة هللا لن

 
 النعمة واإليمان

 

منذ  أن أنشاها الطوباوي يوحنا  12احتفلت   أبرشية بارا ماتا بعيدها ال 1122في عام 
 .2881نيسان  8بولس الثاني   في 

الفتتاح المجمع  21 تحي الكنيسة الجامعة احتفاال أخر وهو الذكرى  ال  1121وفي  
الفاتيكاني الثاني. عندما  جمع الطوباوي  يوحنا الثالث والعشرون أساقفة العالم معا للنظر 

 في كيفية تجديد الكنيسة لنفسها لتستجيب لتحديات في خدمة هللا واإلنسانية اليوم.
 

المقبل وبهذه المناسبة ستحتفل الكنيسة في استراليا ب "عام النعمة" بدئا من عيد العنصرة 
وستحتفل الكنيسة في جميع أنحاء العالم ب " لسنة ( 1122مايو  28إلى  1121مايو  12)

. فاحتفالنا (1122نوفمبر  12إلى  1121أكتوبر  22اإليمان" في وقت الحق من  السنة ) 
المزدوج  والمتداخل للنعمة واإليمان ، كما  قال البابا بنديكتوس السادس عشر  ، سيكون 

ل أكمل من أي وقت مضى إلى هللا ، ليقوي  إيماننا به ولنعلنه بفرح للناس في فرصة "لتحو
 عصرنا".



 اإليمان في مستقبلنا    
 

عاما مع  12هذا الوقت من النعمة اإليمان يوفر ألبرشية بارا ماتا التي بلغت من العمر 
 فرصة رائعة للتأمل في حياتها ورسالتها.

 

مع حماسة وحيوية جديدة ، مع االلتزام والفرح ، هنا في كيف نعيش إيماننا في المستقبل ، 
غرب سيدني؟ كيف يمكننا التواصل مع الذين نادرا ما نراهم في الكنيسة لنرحب بهم في 

بيتهم ؟ كيف يمكننا جذب أولئك الذين ال يعرفون حتى اآلن أن وطنهم الروحي هو معنا؟  
نا ومدارسنا ومجتمعاتنا ومن السكان كيف يمكن أن ندعم بطرية  أفضل عائالتنا ، ورعيات

 األصليين والمهاجرين ليعيشوا ويشاركوا في األخبار الجيدة ليسوع المسيح؟
 

في هذا   الحال مع وضع هذه المسائل في االعتبار، وبثقة كبيرة في هللا وفي شعب غرب 
طيط سيدني، بدأت   عملية التخطيط الرعوي ألبرشيتنا، فاآلن هو الوقت المناسب للتخ

بتوجيه من الروح القدس. واآلن هو الوقت المناسب لتبادل أفكارنا، ونجهز ونمضي قدما 
 في اإليمان في مستقبلنا.

 
  التخطيط الرعوي

 

بطبيعة الحال، أن نخطط معا في اإليمان ليس شيئا بجديد في كنيستنا. فمنذ البداية حاولنا 
إلى أن تتبين معا كأبرشية بحيث  االستجابة لدعوة هللا واحتياجات كل سن. نحن بحاجة

 يمكن للرسالة الموكلة لنا أن تمضي قدما.
 

فالتخطيط الرعوي ليس أمرا هينا. ويبدو أقل تألقا من جوانب أخرى كثيرة من حياة 
الكنيسة. ولكنه هام . انهه القيام بعمل هللا، وليس مجرد الحديث حوله. انه تشكيال أبرشيتنا 

نه يؤثر تأثيرا عميقا على شعبنا ، وعلى الذين سيكونون في وأنشطتها في المستقبل. إ
 الكنيسة في المستقبل.

 

سنة مضت. بعد  211أو حتى  21إلعطاء بعض األمثلة: تم إنشاء العديد من رعياتنا منذ 
سنوات من التغير السريع، لدينا هي حدود الرعية، ومباني الكنيسة والكهنة والشمامسة 

المدارس والخدمات االجتماعية في األماكن الصحيحة؟ يجب ووضع العمال الرعوية، و
توأمة بعض رعياتنا ،و دمج ،و تقسيم أو إعادة ترتيبها خالف ذلك؟ هل أساليبنا في التبشير 

باإلنجيل والعبادة والعمل  صالحة في  خدمة شعب اليوم؟ كيف يمكننا أن تتعاون بشكل 
لرعايا والوكاالت والمجتمعات األخرى؟ ما أفضل داخل رعياتنا  ، وبين رعياتنا ، وبين ا

الذي نحتاج لنفي بما فيه الكفاية؟ قبل كل شيء، كيف يمكننا أن نغذي اإليمان والحماس بين 
 ؟12أبناء شعبنا، وبناء شعور باالنتماء الحقيقي، وإعدادهم لمهمة في القرن 

 
 
 
 



 الخطوات
 

سلسلة من المحادثات التي ستعقد في  في خالل األشهر المقبلة ستتم دعوتك لتكون جزءا من
جميع أنحاء أبرشيتنا.  هذه االستشارات ستوفر فرصة لالستماع كل إلى اآلخر وتبادل 

األفكار واقتراح االتجاهات ويجب أن نعتمد على مساعدة من الرب قبل كل شيء. ولكن أن 
 نتبنى أفضل اآلراء عن هذه األشياء إنا بحاجة أيضا مشورتكم الحكيمة.

 

مرفق مع هذه الرسالة الرعوية   دليل معلومات األبرشية، والذي يوفر نظرة شاملة عن من 
نحن كشعب كاثوليكي في بارا ماتا وما نقوم به. فالرجاء النظر في هذا الدليل وناقشه مع 
عائلتك وأصدقائك وزمالئك في الرعية. وبعد ذلك شارك في إحدى جلسات التشاور في 

ناقش أفكارك وأرائك عن أبرشيتنا مع مرشد األبرشية الخاص، الن  احد الرعايا أو ربما
 من األهمية بمكان أن نسمع عن آمالك في اإليمان في مستقبلنا.

 
 األولويات الرعوية

 

 أنا أرحب بأفكارك خاصة  حول المسائل الخمس الهامة التالية :
 

لزاوية في الكنيسة : كيف يمكننا تقديم دعم أفضل لعائالتنا بوصفها حجر ا األسرة• 
 والمجتمع ، وتعزيزها في حبهم ومساعدتهم على حياة اإلنجيل؟

 

: كيف يمكننا أن نشرك  شبابنا بطريقة  أفضل  في الحياة وفي رسالة الكنيسة ،  الشباب• 
 وان نساعدهم على النمو كتالميذ للمسيح في زمن متغير ملئ بالتحدي لإليمان؟

 

بطريقة أفضل إلى روح   "التبشير الجديد" ألولئك الذين : كيف يمكن أن نصل التوعية• 
 ليست لهم صلة قوية للرعية أو متباعدا عن الكنيسة؟

 

 : التنوع العرقي• 
كيف يمكن أن نحتفل بطريقة أفضل للتناغم والوئام للتنوع العرقي داخل أبرشيتنا، وان نبنى 

ب الموجود بالفعل في غرب على نقاط القوة الروحية وتلبية االحتياجات الروحية للشع
 سيدني، فضال عن أولئك الذين سيأتون في السنوات المقبلة؟

 

 : الدعوات• 
كيف ندعو قدما للدعوات الكهنوتية  والحياة الدينية ، وكذلك الخدمة العلمانية ، ودعم هذا 

 االلتزام لخدمة الكنيسة الجامعة؟
 

نتلقاها منكم ومن اآلخرين  كأساس  إن فريقنا للتخطيط الرعوي سيستخدم المعلومات التي
. حيث 1122لتوصياتها لوضع الخطة والرعوية لألبرشية  لتأخذنا إلى األمام بدئا من عام 

نحن مقبلون على عملية التخطيط هذه معا، وأنا أدعوك للمشاركة، وان تجلب رؤيتك 
اركة: فأحيانا وحماسك   لمستقبل اإليمان الذي ينتظرنا.و أعد بأن هذا األمر يستحق المش

 يمكن للصوت الواحد أن يحدث فرقا هائال.



صلي من أجل الحكمة والشجاعة ألبرشيتنا ونحن نسعى لالستجابة للنعمة كمجتمع أبرشي 
في اإليمان حيث نخطط لرسالتنا إلى الجيل القادم. وقد تم توزيع بطاقة الصالة في جميع 

 أنحاء األبرشية لهذا الغرض.
 

ت  شفاعة راعية أبرشيتنا  ، القديسة ماري للصليب  ماكيلوب  ، ونحن نضع الجهود تح
 ونعتمد كلماتها كأنها ككلماتنا:

 

نصلي من اجل أن وحدة عظيمة سوف تسود ، وان المحبة ستشرق  ، والحكمة المقدسة 
ستؤثر على كل كلمة وعمل. أيا نكون وأينما نكون فلنجعل مجد هللا و مشيئة هللا والصالح 

رسالة من ماري ماكيلوب  --حدهم يستوعبون أفكارنا ومداوالتنا وأفعالنا. العام هم و
 2812ألخواتها في التحضير   للمؤتمر العام لسنة 

 

بارك هللا فيكم وفي أحبائك في هذا العام الجديد من النعمة ، واإليمان ، والعمل. فبمساعدتكم 
 باإليمان في مستقبلنا. يمكننا أن نجعل هذه األبرشية الكبيرة   أفضل، ونحن نخطط

 

للمساهمة في عملية التخطيط الرعوي من خالل حضورك  لحدث التشاور الرعية ، الرجاء 
راجع نشرة الرعية ، او  لوحة  اإلعالنات لمعرفة أين ومتى ستجري المشاورات في 
المكان القريب منك ، ويمكنك أيضا العثور على هذه المعلومات على موقعنا التخطيط 
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 الكاثوليكية  بارا ماتا  دليل معلومات أبرشية
 

 من نحن
 

 8تم إنشاء األبرشية  بارا ماتا الكاثوليكية على يد الطوباوي يوحنا بولس الثاني   في • 
 .2881نيسان 

،  (2812)الرعيات في أستراليا ، بما في ذلك بارا ماتا بعضا من أقدم تضم أبرشيتنا  
، فضال عن بعض من أحدث الرعيات، بما في ذلك  (2828)وبينريث  (2821)وندسور 

 28.تضم  بعض الرعيات  كنائس عدة. فلدينا (1112)وراوس هيل  (1112) جلنمور بارك
 رعية حتى اآلن.

 

يك   من أصل عدد السكان العام وهو نحو من الكاثول221111نحن كأبرشية تضم حوالي   • 
مليون نسمة. وهذا يعني أن ما يقرب من واحد من  ثالثة من أولئك الذين يعيشون في  2.2

 ٪. 12.8وهذا  أكثر بكثير من المعدل الوطني البالغ –منطقتنا هم من الكاثوليك 
 

غير ناطقه باللغة  ولد ما ال يقل عن ربع الكاثوليك في األبرشية من الخارج ومن بلدان• 
 اإلنجليزية وحوالي الثلث يتحدثون لغة أخرى غير اإلنجليزية في المنزل.



أعلى نسبه   مواليد  في األبرشية  هم الذين ولدوا في الخارج من الفلبين ولبنان ومالطا • 
وايطاليا. و   أعلى  نسبة مواليد  من الوافدين أخيرا هم من  الشرق األوسط / شمال أفريقيا 
، وأمريكا الشمالية والعراق والهند. وقد استقر عدد السكان كبير من الالجئين من السودان 

 ومن أماكن أخرى في األبرشية.
 

من السكان األصليين الكاثوليك في أبرشية، وهذا أكبر تجمع في  2111وهناك حوالي • 
 المناطق الحضرية   من السكان األصليين الكاثوليك في أستراليا.

 

ب األسر دورا حاسما  بالنسبة النتشار الحياة   واإليمان والقيم  والدعوات. في تعداد تلع• 
عائلة الكاثوليكية بها والدين )احدهم على األقل كاثوليكي( و  222128، كان لدينا 1111

 من األسر ذات العائل الواحد )احد الوالدين كاثوليكي (. 22112
 

الزواج والحياة األسرية قوية في بعض الطوائف العرقية، ولكن هناك أيضا بعض تدنى • 
 بالشعور العائلي واالنتماء إلى أستراليا. العديد من العائالت تعاني من الضغوط المالية.

 

إن األبرشية فتية وفق المعايير األسترالية. فحوالي ربع الكاثوليك في بارا ماتا تقل • 
هي . و متوسط األعمار 12سنة، في حين واحد فقط منن عشرة يزيد على  22أعمارهم عن 

22. 
 

لدينا مناطق  تشمل أكبر نمو بما في ذلك  ريفرستون ، سكوفيلد، راوس هيل ، وبوكس • 
 هيل.

 

 ما نقوم به من اإلسرار المقدسة

 
 (1121-1111)االتجاهات األسرار 

 

 



 

2010 2008 2006 2004 2002 2000

4275 4390 4658 4474 3586 4594 التعميد
3382 3468 3391 3580 3033 3700 تأكيدات
3608 3340 3622 3677 3210 3628 التناول األول
512 552 597 618 576 831  الزواج

 
 :الطقوس الدينية األولى

م يكن هناك انخفاض حاد في أعداد التعميد والتثبيت والقربانة األولى على مدى في حين ل 
العقد الماضي ، زاد سكاننا الكاثوليك  في ذلك الوقت ، ولذا كان علينا  أن نشهد زيادة. هذا 

 يشير إلى أنه قد تم بالفعل انخفاضا في المشاركة في هذه األسرار   بشكل عام.
 

ين التعميد وأول قربانة   بحوالي الربع  و هذا يشير إلى أنه هناك أيضا بعض "تسرب" ب
 بعد المعمودية ،   نسبة كبيرة من شعبنا ال نراه مرة أخرى ، أو نراه نادرا.

 
  :حضور القداس

من الكاثوليك في األبرشية   2في  2، كشف عن أن حوالي 1122عد حضور قداس في
معطى. هذا هو أفضل من المعدل في يواظب على حضور قداس نهاية األسبوع على أي 

أجزاء كثيرة من البالد ، وأفضل مما كانت عليه في بعض البلدان األخرى. لكن ال يزال 
الكاثوليك ال يحضرون القداس وخاصة يوم األحد. والكثيرون ال  2من أصل  1يعني أن 

 يحضرون سوى   مرة واحدة فقط أو مرتين في السنة،  هذا إن حضروا.
 

ضور القداس تختلف اختالفا كبيرا في مختلف أنحاء األبرشية وبين الجماعات معدالت ح
العرقية. في بعض الرعايا الربع أو أكثر من ربع يحضر كل يوم أحد، في حين أنه في 

 .21من  2الرعايا األخرى أقل من 
 

 : الدعوات
مدى العقد  كانت أكثر دراماتيكية االنخفاض في عدد الزيجات المحتفل داخل الكنيسة على

الماضي وحيث كان من قبل يتزوج الكاثوليك المقدمين على الزواج  يتزوجون  داخل 
الكنيسة ، واليوم كثير من األزواج إما أن ال يتزوجون على اإلطالق ، أو يتزوجون خارج 

 الكنيسة
 

تنشط الخدمة بدوام كامل. بعض  22كاهن يتبعون أبرشية بارا ماتا ، منها  22هناك حوالي 
الرعايا لديهم الكهنة مساعدون والقليل من كهنة األبرشية لديهم خدمات  خارج الرعية  

مساعد   إذا آخذنا في االعتبار الرسامات الجديدة ، وتقاعد من الكهنة ، والكهنة في إجازة 
يمكن أن  1111كاهن وفي عام  21يمكن أن يكون هناك  1122دراسة أو مرضية ،ففي عام 

 في كل ايبارشية   .  كاهن 21يصبح 
 



من  الشمامسة بدوام كامل  في األبرشية وهناك البعض تحت التكوين و هناك  لدينا   2هناك 
 إكليريكي في أبرشيتنا. 22حاليا 

 
رهبانية دينية في األبرشية، بعضها تنمو في حين أن البعض اآلخر يعانون  21هناك حاليا 

الرهبانية الجدد المولودين في الخارج في  من الشيخوخة واالنكماش. عدد الكهنة وأعضاء
 األبرشية آخذ في االزدياد.

 
 اتجاهات أخرى

 

 : النمو السكاني والتنقل  •
، فالناس يتحركون غربا  (1121)من المقرر أن يتضاعف غرب سيدني قبل اليوبيل القادم  

تقلون من إلى الضواحي الجديدة الناشئة ، وهناك نسبة كبيرة من هؤالء في أي رعية  ي
 سنوات. 2منزل إلى أخر  )عادة   إلى آخر الرعية( كل 

 

 : غرب سيدني هي مركز الهجرة في أستراليا، بما في ذلك الالجئين.لهجرةا• 
 

 :  االتجاهات االجتماعية• 
الفقر والديون ، والجريمة ، وإدمان القمار   والتهميش حقائق خطيرة في منطقتنا في حين 

" وثقافة االستهالك تبدو بقوة ، ولكن وسائل اإلعالم وثورة تكنولوجيا أن 'الرياضة والشمس
 المعلومات  ال تزال مستمرة.

 

 :  الدين والعلمانية• 
استراليا ، و وخاصة غرب سيدني   ، ال زالت بها  الثقافة الدينية بالعديد من الطرق : 

حيين ، وال يزالوا يصلي في فمعظمهم ما زالوا يؤمنون باهلل ، ويحددون هويته الدينية  كمسي
بعض األحيان ،وال زال تعطشهم للمقدس . فواحد في سبعة من  الكاثوليك   يحضر بانتظام 

شخص  222111،  ولكن 1111القداس والعديد منهم شديد التدين . ومع ذلك، في تعداد 
 يعيشون في أبرشية اثبتوا بصراحة   "ال دين".إن هناك عداء للدين في بعض الدوائر

 وهناك جهود لمحو التراث المسيحي من المؤسسات والقوانين والثقافة.
 

 كيف نعيش ، وتعليم وتنمو إيماننا
 

: باإلضافة إلى األسرار المقدسة  في رعياتنا  ،  هناك أشكال أخرى للصالة ،  رعياتنا• 
 ، اللتورجية لألطفال ، RCIAوالوعظ والعبادة ، وإلعداد تلقي  األسرار المقدسة ، 

وجماعات الصالة ، برامج التحضير للميالد والصوم ، ومجموعات دراسة الكتاب المقدس 
، ومعلمي التعليم المسيحي ، ورعاية المرضى ومجموعات الشباب ، وكلها تسعى إلى دعم 

 وتعليم ديننا.
 



 :لدينا المدارس الكاثوليكية• 
طالب وطالبة وتوظف    22211 مدرسة ثانوية تقوم بتعليم 22مدرسة االبتدائية و  22لدينا 
 موظفا. 2211

 

 1121-1111نسب االلتحاق في النظام المدرسي الكاثوليكي لعام 
 

2010 2008 2006 2004 2002 2000

22,320 22,524 22,796 22,807 22,812 21,932 االبتدائية

19,123 18,526 18,491 18,711 18,598 17,589 الثانوية

41,443 41,050 41,287 41,518 41,410 39,521  المجموع
 
 : في مدارس الدولة• 

في غير المدارس  (SRE)األطفال الذين يتلقون التعليم الديني الخاص  11111لدينا حوالي 
بتشكيل وتنسيق من جانب   من  معلمي التعليم المسيحي 2111الكاثوليكية من خالل عمل 

 .(CCD)أخوية العقيدة المسيحية 
 

 :  الخدمات األبرشية• 
إيماننا مدعوم  من قبل عدد من التنظيمات األبرشية والوكاالت ، بما في ذلك محكمة الحق 

الكنسي ، واللجنة المسكونية  ولجنة الحوار بين األديان ، ومعهد الرساالت   ، ومكتب 
لدعوات الكهنوتية والرهبانية ، و برنامج تشكيل الشمامسة الدائم ، للعبادة ، ومكتب ا

وجريدة اوتلوك ، و محكمة الزواج ، منسق الصحة المهنية لرجال الدين،  مدير المعايير 
 المهنية

 

 :المرشدين الدينيين• 
من الكهنة  المهاجرين ، فضال عن رجال الدين الكاثوليك المكرسين    21وهذه تشمل 

السكان األصليين ، ورعاية المسنين ، والنموذج االستثنائي / خدمة جمهور  لخدمات 
 القداس الالتيني   ، والمستشفيات والشرطة وخدمات السجون والجامعات والكليات.

 

•مجموعات الشباب واألنشطة : 
 81إن الشباب الكاثوليكي في األبرشية  يدعم  الشباب الكاثوليكي في  بارا ماتا و حوالي 

موعة شبابية وخدمية ، بما في ذلك الجماعات القائمة في الرعايا والجمعيات لكنسية ج
 وتجمعات الشابات والمناسبات.

 
: ومن بين جمعية مار منصور وجمعية جنود مريم ، واألزواج مجموعات اإليمان والحياة• 

ة مراكز للرياضيات الروحي 8من أجل المسيح والحركات المرتبطة بها. هناك أيضا 
 والمؤتمرات ضمن األبرشية والتي توفر الفرص للصالة وتجديد اإليمان.

 
 
 



 كيف يمكننا تفعيل إيماننا مع العدل والمحبة
 

 : كاألفراد• 
في رعاية أسرنا وأحبائهم وتوفير احتياجاتهم المادية والعاطفية والروحية ، ونحن نعيش 

 إيماننا مع العدالة والمحبة.
 

 :وكمجتمعات •
رعايا والجماعات   في األبرشية على نشر العدالة من خالل مجموعات الرعاية تعمل ال

وفي المستشفيات ودور رعاية المسنين، من خالل خدمة الفقدان والحزن، وجماعات 
الصالة، ومجموعات كبار السن والمتنزهات،  وبحمالت تبرعات عيد الميالد وحمالت 

 التبرعات األخرى.
 

: توفير الخدمات االجتماعية المختلفة لدعم الناس الجتماعيةا CatholicCareخدمات • 
والعالقات بروح المسيح. أنها تقدم خدمات في مجال   اإلعاقة العقلية والشيخوخة والسكان 

 األصليين وبناء المجتمع، وإبداء النصح والتعليم ودعم المجتمع و األسرة.
 
تخدم بالعدل والرحمة من خالل    'Vinnies': جمعية مار منصور سانت فنسنت دي بول• 

من الموظفين في  األبرشية ، وتوفير خدمات  12من المتطوعين و 1211مؤتمرا ،  221
 اإلغاثة في حاالت الكوارث واألزمات وتلبية احتياجات الفقراء والمحرومين والمشردين.

 

 : العمل األبرشي• 
اإلغاثة في حاالت الطوارئ  إن األبرشية تحتضن عددا من النداءات السنوية لدعم جهود

 وبرامج التنمية الطويلة األجل في البلدان المحتاجة.
 

 تدعم الرسالة  الكاثوليكية رساالتنا  في الخارج. :الرساالت• 
 

 كيف يمكننا تمويل رسالتنا
 

 : كهنتنا •
تتمول  من حصيلة جمع الصينية  األولى في قداديس األحد و نداء عيد األب ، ومن مؤسسة 

 م رجال الدين وصندوق أجور وتقاعد رجال الدين . دع
 

•رعياتنا : 

 تتمول من حصيلة جمع الصينية الثانية في قداديس األحد ، وحمالت العطاء وجمع
التبرعات والهبات وعائدات اإلعالنات من نشرات الرعية ، واألكشاك التقوية ، وإيرادات 

 الفوائد والوصايا عرضية.
 



 : مكتب اإلدارة •

 تتمول من المنح السنوية المقدمة من صندوق التنمية األسقفية ، من تمويل اإليرادات من
 خدمات اإلرشاد الديني في خدمات المستشفيات والسجون واإليجارات وغيرها.

 

: تتمول  من  الحكومة الفدرالية وحكومة مكتب التربية والتعليم والمدارس الكاثوليكية •
 ٪( 21)لرسوم المدرسية من أولياء األمور ومقدمي الرعاية الصحية ، ومن ا ٪( 82)الوالية  

 ، وجمع األموال واالستثمار ومن إيرادات األخرى.
 

•  خدماتCatholicCare االجتماعية  : 

 المنح الحكومية ، وصندوق األشغال األبرشية  ٪( 28)والدولة  ٪( 8)بتمويل من الكومنولث
 ، والرسوم والتبرعات العميل. ، ومنح الحكومة المحلية ٪( 21)
 

•تتمول من صندوق األشغال وصناديق األبرشية.وكاالت األبرشية األخرى : 

 
دليل الرعيات ، والوكاالت األبرشية ، والخدمات الدينية  والخدمات  متاح على العنوان التالي : 

www.parra.catholic.org.au 

 
 صالتنا للتخطيط الرعوي  

 

 يا هللا القدير والكلي المحبة

 دليل قلوبنا وعقولناارشد 
 حينما نصلي ، ونتأمل اإليمان في مستقبلنا

 كأبرشية  باراماتا الكاثوليكية  .
 كلنا معا كجسد واحد في المسيح ،

 لكي نستجيب  لكلمتك  ،
 ولنكن منتبهين إلى عالمات األزمنة ،

 حترم جميع الناسلنشمل ون
 في ثقافاتهم  المتنوعة ومواهبهم ودعواتهم .

 باركنا بروحك،
 لكي بأفعالنا وأقوالنا

 نخدمك جميعا في القداسة والحق.
 نحن نصلي في هذا باسم

 ربنا يسوع المسيح ،
 وشركة الروح القدس ،

 إله واحد ، إلى أبد اآلبدين.
 آمين.
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