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JANUARY
Evangelization: Religious Minorities in Asia
That Christians, and other religious minorities in Asian countries, may be able to practise
their faith in full freedom.
كانون الثاني
األقليات الدينية في آسيا
 أن يتم ّكنوا من ممارسة إيمانھم في حرّ ية مطلقة، واألقليات الدينية األخرى في البالد اآلسياوية،ألجل المسيحيين.

FEBRUARY
Universal: Say “No” to Corruption
That those who have material, political or spiritual power may resist any lure of corruption.
شباط
ال للفساد
 أنا يقاوموا إغراءات الفساد، سياسية أو روحية،ألجل الذين لديھم سلطة مادية.

MARCH
Evangelization: Formation in Spiritual Discernment
That the Church may appreciate the urgency of formation in spiritual discernment, both on
the personal and communitarian levels.
آذار
التنشئة في التمييز الروحي
 على المستويين الشخصي والجماعي،ألجل أن تقدّر الكنيسة الحاجة الماسة للتنشئة في التمييز الروحي.

APRIL
Universal: For Those who have Responsibility in Economic Matters
That economists may have the courage to reject any economy of exclusion, and know how
to open new paths.
نيسان
ألجل المسؤولين في القطاع اإلقتصادي
ألجل أن يتحلّى اإلقتصاديون بالشجاعة لرفض السياسات اإلقتصادية المنغلقة وأن يعلموا كيف يبتكروا آفاق جديدة.

MAY
Evangelization: The Mission of the Laity
That the lay faithful may fulfil their specific mission, by responding with creativity to the
challenges that face the world today.
أيار
رسالة العلمانيين
ّ  عبر التجاوب بطريقة،ألجل العلمانيين المؤمنين أن يتمموا دعوتھم الخاصة.
خالقة مع التحديات التي تواجه العالم اليوم

JUNE
Universal: Social Networks
That social networks may work towards that inclusiveness which respects others for their
differences.
حزيران
شبكات التواصل اإلجتماعي
ألجل أن تعمل شبكات التواصل اإلجتماعي على الشمولية التي تحترم اآلخر إلختالفه.

JULY
Evangelization: Priests and their Pastoral Ministry
That priests, who experience fatigue and loneliness in their pastoral work, may find help and
comfort in their intimacy with the Lord and in their friendship with their brother priests.
تموز
اإلكليريكيين ورعاياھم
 ألجل أن يجدوا المساعدة والدعم في خلوتھم مع ﷲ وفي صداقتھم مع،ألجل اإلكليريكيين الذين يعانون اإلرھاق جرّ اء عملھم الرعوي
أخوانھم المكرّ سين.

AUGUST
Universal: The treasure of Families
That any far-reaching decisions of economists and politicians may protect the family as one
of the treasures of humanity.
آب
ثروة العائلة
ألجل كل القرارات المصيرية على النطاق اإلقتصادي والسياسي أن تحمي العائلة كونھا أحد ثروات اإلنسانية.

SEPTEMBER
Universal: Young People in Africa
That young people in Africa may have access to education and work in their own countries.
أيلول
الشبيبة في أفريقيا
ألجل أن يحصل الشباب في أفريقيا على فرص العلم والعمل في بالدھم.

OCTOBER
Evangelization: The Mission of Religious
That consecrated religious men and women may bestir themselves, and be present among
the poor, the marginalized, and those who have no voice.
تشرين األول
رسالة المكرّ سين
 والذين ليس لديھم من يھتم بھم ويوصل، المھمشين، وأن يكونوا حاضرين بين الفقراء،ألجل المكرسين والمكرسات أن يطوّ روا أنفسھم
صوتھم.

NOVEMBER
Universal: In the Service of Peace
That the language of love and dialogue may always prevail over the language of conflict.
تشرين الثاني
في خدمة السالم
ألجل أن تنتصر لغة الحب والحوار دائما ً على لغة النزاع.

DECEMBER
Evangelization: In the Service of the Transmission of Faith
That people, who are involved in the service and transmission of faith, may find, in their
dialogue with culture, a language suited to the conditions of the present time.
كانون األول
في خدمة نشر اإليمان
 لغة تتناسب مع متطلّبات العصر الحالي، في ثقافة الحوار، أن يجدوا،ألجل األشخاص المعنيين في خدمة ونشر اإليمان.
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