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? Esprit du capitalisme, où es-tu

أين أنت يا روح
الرأسمالية؟
للرأسمالية منطقها الخاص .لكن هل لديها روح؟ بين التكييف
االقتصادي واالجتماعي المرتبط بالنظام والتطلعات الشخصية
لألشخاص الفاعلين ال مفر من المواجهات .يتم خوض هذه
المعركة طوال الحياة االجتماعية  :سعر القمح ،قيمة الفن،
تكلفة الصحة ،الحالة المزاجية لمدير الشركة أو الحالة المزاجية
للسياسي ،انفجار بركان وسائل اإلعالم ،العمالت المشفرة،
فيروس كورونا أو الخصخصة ،المياه وفرض الضرائب على
القمار وما إلى ذلك .في كل موقف خاص مذكور ،يتم الكشف
عن المعضالت التي تستوقف األشخاص الفاعلين والتسويات
المقترحة عليهم والقيم التي تعطي معنى لتفكيرهم.
ليسيوز 9782872993963 | 2020
20,5x14,5 cm | 24.50 € | 348 pages

! Familles, belles et fragiles

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

عائالت :جميلة
وهشة!
وجد اإلرشاد الرسولي للبابا فرانسيسو أموريس التيتيا،
(فرح الحب) عن األزواج والعائالت استجابة واسعة ج ًدا
داخل الكنيسة وخارجها .أثار تطبيقه في األبرشيات والرعايا
والحركات عد ًدا من األسئلة العملية .يهدف هذا الكتاب إلى تقييم
التجارب الملموسة في هذا المجال ،من أجل تسهيل تبنيها من
قبل الملتزمين دينيا ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،في الرعاية
العائلية.

ايتين بيرو

االخالص 9782873568610 | 2020
204 pages | 20,5x13,5 cm | 14.00 €

كيف نفهم أن االقتصاد،
والثقافة ،والبيئة ،والسياسة،
وعلم االجتماع يشكلون نظامًا
معق ًدا بمنطق متناقض ،ال
يكون مصيره مكتوبا.

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

أوران دو موتورت
أالن تزماسيه

تشمل المجاالت الرئيسية
التحضير للزواج وتشجيع
ودعم األزواج والعائالت،
وتقديم المساعدة في األوضاع
العائلية المعقدة بهدف دمجهم
بشكل أكبر في الكنيسة.
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L'au-delà

العالم العلوي

L'empathie fait des miracles

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

التعاطف يصنع
المعجزات

بعد إدراك الصعوبات المرتبطة بهذا الخطاب وشرح كيفية
تأسيسه في التاريخ المقدس وتوضيحه ،يستمع المؤلف إلى
الكتابات المقدسة في العهدين القديم والجديد ثم يسأل آباء الكنيسة
والالهوتيين والصوفيين والسلطة والدور اإلشارفي والقداس
لتحديد مساهمات كل منهم في هذا الموضوع الصعب .في خاتمة
رائعة ،قام بتجميع جوهر اإليمان الكاثوليكي في هذه المسألة.

فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه

هناك قوة تساعدنا على التعاطف مع اآلخرين ومع أنفسنا.
يسميها مارشال روزنبرغ ،مصمم "التواصل الالعنفي" "القوة
اإللهية للحب" .يطابق المؤلف هذه القوة بقوة الروح القدس التي
يقدمها يسوع من خالل قيامته ،لكل متعطش الى االلتحام بالذات
االلهية ..االخالص.

االخالص 9782873568580 | 2020
128 pages | 19x12 cm | 9.50 €

االخالص 9782873568443 | 2020
156 pages | 20,5x13,5 cm | 15.00 €

بونوا دو باينيست

تلخيص رائع وسهل المنال
للفكر المسيحي حول ما يحدث
خالل الموت وبعده.

ميشيل باك

كيف توقظ قوة الحب الكامنة
فينا؟
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Que cette demeure est donc précaire ! :
De Chine, penser en pandémie

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

كم هو هش هذا
المسكن !

من الصين التفكير في الجائحة

تظل تجربة حضر التجوال حية ومثمرة فينا ،فهي تشجعنا على
التذكر وإيقاظ قوى الخيال لدينا .لقد جعلتنا أكثر انفتاحا لقراءة
الماضي بشكل مختلف ،ليس بهدف االلتفاف حوله ولكن إليجاد
منظور يساعدنا على تمييز أفضل للقضايا  -الروحية والسياسية
التي ال يمكن فصلها  -التي تحدد مستقبل مجتمعاتنا المحلية
والوطنية في أوروبا و في النظام العالمي .بعد أن استوحى من
الرسالة البابوية لوداتو سي للبابا فرانسيس االتية من جذوره
اليسوعية ،من تجربته للعالم الصيني ومن قراءة كتبه الشهيرة،
يتتبع بونوا فيرماندي الخطوط العريضة لما يمكن أن تسمى
ظروفنا المشتركة ان استطعنا اجتياز الجائحة.
ليسيوز 9782872993970 | 2020
132 pages | 20,5x14,5 cm | 11.00 €

بونوا فيرماندي

تظل تجربة حظر التجوال
حية ومثمرة فينا ،فهي تشجعنا
على التذكر وإيقاظ قوى الخيال
لدينا.
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