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األ�د الرابع بعد عید الصلیب: م�ل العبد األمني احلكمي  ٢٦

لنكون دائًما مستعّدين!

سا�د� �ىل �رت�ب السا�ات حبسب �سلسل الوقت،

من �الل �رق�ـمـها من ١ اىل ٩ 
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األ�د الرابع بعد عید الصلیب: م�ل العبد األمني احلكمي 

٢

م تنظيم الوقت
ّ
لنتعل

لئال نتأّخر يف إمتام واج�اتنا الیومّ�ة، ال بّد من حتدیدها أّوًال حبسب �سلسلها �الل هنار�.

��، لنطبع ال�ـموذج املوجود يف األسفل ولنحّرضه حبسب املرا�ل احملّددة أد�ه:

١- نطبع الورقة          ٢- نقّص املرّبع

٣- نقّص فقط اخلطوط املقّطعة اليت �لهيا �المة «مقّص      »

٤- نضع العجینة الالصقة «xe� Pâte à» يف ا�وا�ر البیضاء

٥- عند إمتام ّلك واجب حمّدد، نلصق ا�ا�رة امللّونة �ىل ا�ا�رة البیضاء

أرمس �المة الصلیب١

أغسل و��ي٢

أتناول الفطور٣

أدرس وأتعّمل٤

أتناول الطعام٥

ألعب وأ�سّىل٦

أس�تحّم وأر�ح٧

أتناول العشاء٨

أصّيل وأشكر الرّب٩
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Les Scouts du Liban  - ملحق: �ّشافة لبنان

اف دائًما مستعّد!
ّ

الكش

٣

أّسس «بادن باول» ا��ركة الكشفّية عام ١٩٠٧ 
صا���ن  مواطن�ن  لي�ونوا  الشباب  ت�شئة  ��دف 

�� ا��تمع.

ة 
ّ
�اف من  والشّبات  الشّبان  ا��ركة  هذه  تضّم 

شعار  فرق.  ضمن  م 
َّ
ظ

َ
ن

ُ
ت ال��  العمرّ�ة،  الفئات 

وا��دمة   ،"Toujours prêt" هو  العام  الكشفّية 
من مباد��ا األساسّية.

والتطّور،  الوقت  ومع  مؤمن"،   
ً
أّوال هو  اف 

ّ
"الكش باول»:  «بادن  بحسب 

أصبحت الروحانّية الكشفّية روحانّية مسيحّية بامتياز.

اف �� التالية:
ّ

أهداف الكش
خدمة الوطن، البحث عن هللا،

تطو�ر املهارات اليدوّ�ة،
ة.

ّ
تطو�ر ال��صّية وتطو�ر ال��
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Carlo Acutis ١٠ �رش�ن األّول: تـطویب الّشاب اكرلو أ�وت�س

من هو الطوباوّي الجديد «كارلو أكوتيس»؟

أّيار ١٩٩١. ورّ�اه والداه أندر�ا أ�وت�س وأنتونيا سالزانو.  ولد �ارلو أ�وت�س �� لندن، �� 

ا وتالوة صالة املسبحة الوردّية وال��ود  اس اإلل�� يومي�
ّ

إل��م طوال حياتھ حضور القد

أمام القر�ان املقدس.

�ارلو �ان ضليًعا �� الكمبيوتر، فابتكر 

امل��زات  عن  لُيخ��  رقمّية  منّصة 

االفخارس�ّية حول العالم.

�ارلو  ص�ب 
ُ
أ  ٢٠٠٦ عام   ��

ما  اللوكيميا  بمرض  أ�وت�س 

عرف �سرطان الدم.
ُ
�

األّول  �شر�ن   ١٢  �� ـي 
ّ
وتوف

سنة   ١٥ عمر  عن   ٢٠٠٦

فن �� أس��ي.
ُ
ود

أن أكـــون دائــًمــا
ـحـد بـيـســوع:

ّ
مـت

هذا هو هدف حياتي

- كارلو أكوتيس -
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أس�بوع م�ارك!

 عّلمني يا يسوع أن أكون كريًما،
،

ّ
أن أخدمك كما تستحق
أن أعطي دون حساب

قِعدني جراح،
ُ
 أن أجاهد دون أن ت

أن أعمل باستمرار،
أن أبذل نفسي دون مقابل،

ا تتميم مشيئتك المقّدسة،
ً

هادف
آمين.

اف:
ّ

لنصّلي مًعا صالة الكش


