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كلمة الرئي�س العاّم

عظة الرئي�س العاّم 

في قّدا�س اإعادة افتتاح 

دير القّدي�س با�سيليو�س

في روما 

الإثنين 5 حزيران 2017

في  بكم  �أرّحب  بالجميل  �صادق  و�عتر�ف  جزيل  ورجاء  كبير  بفرح 

بيتكم، دير مار با�صيليو�س. 

ليوناردو  �لكاردينال  �لنيافة  ل�صاحب  منها  بّد  ال  و�حتر�م  �إجالل  ة 
ّ
تحي

�لمطر�ن مارت�صّلو  �ل�صيادة  ة، ول�صاحبَي 
ّ
�ل�صرقي �لكنائ�س  �صاندري، رئي�س مجمع 

�تا، 
ّ
غروتّافر في  مريم  �لقّدي�صة  لدير   

ّ
�لر�صولي و�لمدبِّر  �ألبانو  مطر�ن  �صمير�رو 

�صفيرّي  ول�صعادة  ة، 
ّ
�ل�صرقي �لكنائ�س  مجمع   

ّ
�صر �أمين  فا�صيل  �صيريل  و�لمطر�ن 

الأر�شمندريت اأنطوان ديب ب.م.
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�لحكومة  ولدى  وعقيلته،  �صماحة  �ألبير  د 
ّ
�ل�صي  

ّ
�لر�صولي  

ّ
�لكر�صي لدى  لبنان 

د كريم خليل وعقيلته؛
ّ
ة �ل�صي

ّ
�الإيطالي

د�ود  �الأبّاتي  ة 
ّ
�الأنطوني ة 

ّ
�لرهباني عاّم  رئي�س  ي 

ّ
�أحي باأن  ا  �أي�صً ل�صعيد  و�إنّي 

 �لم�صاعد في مجمع �لكنائ�س 
ّ
رعيدي، وح�صرة �الأب لورن�صو لوُرو�ّصو �أمين �ل�صر

ات وح�صرة �الآباء 
ّ
ة و�لرهباني

ّ
ات �ل�صرقي

ّ
ة، وح�صرة �الآباء وكالء �لبطريركي

ّ
�ل�صرقي

�الأجاّلء و�الأ�صدقاء �الأعّز�ء.

�صاندري  �لكاردينال  لـنيافة  �أّواًل  �أ�صكر  لكي  �ل�صانحة  �لفر�صة  �أغتنم هذه 

تنا، ومباركته ومو�فقته على و�صع هذ� �لبيت وهذه �لكني�صة 
ّ
دعمه �لد�ئم لرهباني

�لذي دفع بهذ�  �لمطر�ن �صمير�رو  �أ�صكر كذلك وب�صكل خا�ّس �صيادة  فنا. 
ّ
بت�صر

�لطريق  ومّهد  فعمل  �إلينا،  لال�صتماع  جاهًز�  دوًما  كان  �إذ  �الأمام،  �إلى  �لم�صروع 

ة ورهبان دير �لقّدي�س نيل�س 
ّ
ة �لمخّل�صي

ّ
ة بطريقة ر�ئعة بين �لرهباني

ّ
الإنجاز �التفاقي

ة كبيرة وكّل 
ّ
تنا وفي قلبي �لخا�ّس محب

ّ
�تا، �لذين لهم في قلب رهباني

ّ
في غروتّافر

�أمامكم  �أقول  �ليوم  �صنة.   33 �أكثر من  �لتي تجمعنا منذ  �الأخويّة  للروح  �لتقدير 

تنا ت�صبو �إلى عالقة وتعاون معهم �أكثر وثوًقا 
ّ
�تا �إّن رهباني

ّ
الإخوتنا رهبان غروتّافر

من �أّي وقت م�صى.

�صاهد  فا�صيل،  �صيريل  �لمطر�ن  �صيادة  ا  �أي�صً �أ�صكر  �أن  �إاّل  ي�صعني  وال 

�ل�صاعات �الأولى لهذ� �لم�صروع. فن�صائحه �لثمينة �أثمرت كثيًر� و�صوف تثمر �أكثر 

فاأكثر بنعمة �لرّب.

�لفخرّي  �لكاردينال  نيافة  ب�صخ�س  روما  نيابة  �أ�صكر  �آخًر�،  ولي�س  �أخيًر� 

تنا، وَقِبل عن 
ّ
�أبدى ب�صرعة عو�طفه �ل�صادقة نحو رهباني �أغو�صتينو فالّيني، �لذي 

�إلى  للو�صول  �ل�صروريّة  ات 
ّ
�ل�صالحي كّل  �إيّانا  مانًحا  �لحدث،  هذ�  طيب خاطر 

هذ� �لنهار ومنه �النطالق �إلى �صنو�ت عديدة.
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 قدًما، بد�أنا منذ دخولنا �إلى هذ� �لبيت بالعمل على �صعيدين:
ّ
وللم�صي

1 ــ تجديد �لبيت؛

ة.
ّ
2 ــ �إقامة جماعة رهباني

ّنا �الأب عبدو رعد م�صوؤواًل عن �لبيت 
ّ
1 ـــ تجديد البيت: لهذ� �لغر�س عي

لل�صهر على �إنجاز كّل �أعمال �لترميم �ل�صروريّة؛ وكما ترون فاإّن �أعمال �لتدعيم 

و�لترميم بد�أت فعاًل من �لخارج. ومن ثّم ناأمل �لبدء بالد�خل. فبانتظارنا �لكثير 

�أُوغو  د 
ّ
�إلى �صكر �ل�صي �أبادر  لكي يُ�صبح �لبيت �صالًحا لل�صكن. وفي هذ� �ل�صدد 

د جوني حّد�د ال�صتعد�دهم 
ّ
ين و�لمعماريّين، و�ل�صي

ّ
فيت�صيني، و�لمهند�صين �لمدني

للتعاون معنا في م�صروعنا هذ�.

2 ـــ بخ�شو�س اإن�شاء جماعة رهبانّية، ناأمل �لو�صول �إلى تاأليف جماعة 

ة 
ّ
�لرهباني �لحياة  يوؤّمنون  �لمقبل،  �الأّول  ت�صرين  �صهر  في  رهبان،  خم�صة  من 

�لم�صتركة، و�لبع�س منهم طبًعا، �صيكملون در��صتهم في جامعات روما.

لنا  بالن�صبة  بالذ�ت، هو  �لبيت  �لح�صول على بيت في روما، وعلى هذ� 

د �صدفة �أن يُعيننا �لرّب 
ّ
عالمة من �لرّب، علينا �أن نقر�أها بانتباه كبير. لي�س مجر

كبير،  قلب  وذ�ت  �ل�صاأن  عالية  ات 
ّ
�صخ�صي دربنا  على  و��صًعا  ة، 

ّ
�لعملي هذه  في 

�صاعدتنا لي�س فقط في �لح�صول على هذ� �لبيت، ال بل في �إعطاء ر�صالة له، ونحن 

�لح�صور  هذ�  باأّن  يقين  على  و�إنّي  قدرها.  على  لنكون  و�صنعمل  لها  مدركون 

�إْن  �لم�صتقبل،  بكثير في  �أكبر  بذ�ر وجود  تنا في روما �صيحمل 
ّ
لرهباني �لم�صتجّد 

و� �إلى 
ّ
ا �لذين ��صطر في روما �أو في �أوروبّا، لخدمة �لكني�صة و�لموؤمنين، خ�صو�صً

م�صتَّتون  �الآن  وهم  �لمقّد�صة  و�الأر�س  ولبنان  �صوريا  مثل  ة 
ّ
�الأ�صلي بالدهم  ترك 

في �أوروبا كّلها.

 
ّ
ر�صولي لح�صور  �لز�وية  حجر  �صيكون  هنا  ح�صورنا  بـاأّن  بقوة  �أوؤمن 

 �أكبر في �لم�صتقبل.
ّ
ورهباني
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في نهار �لعن�صرة، �ليوم �لذي فيه حّل �لروح �لقد�س على �لر�صل وعلى 

ل هذ� �لنهار كـعن�صرة جديدة 
ّ
ين، نتقب

ّ
ين �لمخّل�صي

ّ
�لكني�صة، نحن �لرهبان �لبا�صيلي

�أن  لنقدر  تنا، 
ّ
لموهبة رهباني �أمانة  بروح  �لقد�س  �لروح  ل موهبة 

ّ
ونتقب تنا، 

ّ
لرهباني

خائفين،  وغير  و�ثقين  و�لعالم،  �لكني�صة  خدمة  في  ة 
ّ
�لرهباني بر�صالة  قدًما  ن�صير 

بفقرنا،  �أغنياء  بجهلنا،   حكماء  �آمن،  غير  عالم  في  �آمنين  �لِمَحن،  في  هادئين 

ب�صمتنا. مب�ّصرين 

�لم�صيح  �صوت  �صماع  �إلى  �ل�صماوّي،  �الآب  من  �ليوم  مدعّوون  نحن 

�إلى �تّباع �لم�صيح �لذي قبلنا للعي�س باإلفة  وروحه �لقّدو�س، فلنقبل هذه �لدعوة 

في  لنا  مثااًل  و�تخاذه  به  ه 
ّ
�لت�صب �إلى  مدعّوون  نحن  �لقد�س.  �لروح  بو��صطة  معه 

ي�صوع  �لفقر،  ي�صوع  �لغفر�ن،  ي�صوع  �لتطويبات،  ي�صوع  �أي   :
ّ
�لتاريخي وجوده 

�الإذالل، ي�صوع �للطافة.

�لعالم.  في  ه 
ّ
لحب ين 

ّ
�صهوًد� حقيقي نكون  لكي  ي�صاعدنا  �أن  �لرّب  �أ�صاأل   

�آمين.

Con grande gioia, con molta speranza e vera riconoscenza vi 
do il benvenuto nella vostra casa di San Basilio.

Il mio riverente saluto va d’obbligo a Sua Eminenza 
Reverendissima, il Cardinal Leonardo Sandri, Prefetto della 
Congregazione per le Chiese Orientali,

Alle loro Eccellenze Reverendissime Mons. Marcello 
Semeraro, Vescovo di Albano e Amministratore apostolico di 
Santa Maria di Grottaferrata, e Mons. Cyril Vasil, Segretario della 
Congregazione per le Chiese Orientali,

Ai Signori Ambasciatori del Libano, presso la Santa Sede 
sua Eccellenza Albert Samaha e consorte, e presso l’Italia Sua 
Eccellenza Karim Khalil e consorte,
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il mio lieto saluto va anche al Reverendissimo Padre Abate 
Daoud Raidy, Superiore Generale dell’Ordine Antoniano,

ed al Reverendissimo P. Lorenzo Lorusso, sotto segretario 
della Congregazione per le Chiese Orientali,

ai Reverendissimi Padri Procuratori dei Patriarcati Orientali 
e degli Ordini religiosi, 

ai Reverendi Padri,  e cari amici.
L’occasione mi è propizia per ringraziare in primo luogo Sua 

Eminenza il Cardinal Sandri per il Suo sostegno mai mancato al 
nostro Ordine, per la Sua benedizione ed il Suo consenso a mettere 
a nostra disposizione questa casa e questa chiesa. Ringrazio inoltre 
in modo particolare Sua Eccellenza Mons. Marcello Semeraro che 
ha portato avanti questo progetto essendo stato sempre disponibile 
ad ascoltarci, adoperandosi mirabilmente per facilitare al massimo 
l’intesa tra l’Ordine Basiliano Salvatoriano e i monaci basiliani 
dell’abbazia di S. Nilo di Grottaferrata, i quali godono presso il 
nostro Ordine e dalla mia persona stessa, un grande affetto e tutta 
la stima per questo spirito fraterno che ci lega ormai da più di 33 
anni. Oggi, innanzi a voi, dico ai nostri confratelli di Grottaferrata 
che il nostro Ordine guarda ad una relazione ed una collaborazione 
ancora molto più strette con essi. 

Come non ringraziare Sua Eccellenza Mons. Cyril Vasil, che 
è il testimone della prima ora di questo progetto. I Suoi consigli 
preziosissimi hanno portato molti frutti e ne porteranno ancora di 
più con la grazia del Signore. Non da ultimo, poi, ringrazio anche il 
Vicariato di Roma che nella persona del Cardinal Vicario emerito, 
Sua Eminenza Agostino Vallini, ha dimostrato prontamente i suoi 
sinceri sentimenti nei confronti del nostro Ordine, ha accolto di 
buon grado questo avvenimento accordandoci tutte le facoltà 
necessarie per giungere a questo giorno e da questo giorno andare 
avanti per molti anni.
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E per andare avanti, dal primo istante del nostro ingresso in 
questa casa abbiamo cominciato a lavorare su due fronti: 

1-Al rinnovo della casa;
2-Allo stabilimento di una comunità religiosa.
1-Rinnovo della casa:
Per quel che riguarda il rinnovo della casa abbiamo nominato 

Padre Abdo Raad come responsabile della casa per provvedere a 
tutti i lavori necessari per il restauro e, come vedete, i lavori sono già 
cominciati dall’esterno con lavori di consolidamento e di restauro. 
Dopo, speriamo di cominciare i lavori dall’interno, essendoci 
molto da fare per rendere questa casa sia abitabile. Quanto a ciò 
mi premuro di ringraziare il signor Ugo Vicini, gli ingegneri, 
gli architetti e il sig. Johnny Haddad per la loro disponibilità a 
coadiuvarci nel nostro progetto.

2- Stabilimento di una comunità religiosa:
Quanto al ritorno di una comunità religiosa, speriamo, nel 

mese di ottobre prossimo, di stabilire almeno una comunità di cinque 
religiosi che assicureranno la presenza di una vita comunitaria e 
religiosa, e perché no, alcuni di loro proseguiranno anche i loro 
studi presso gli atenei romani.

Avere una casa a Roma, ed in modo particolare questa casa, 
è per noi un segno del Signore che dobbiamo leggere con grande 
attenzione. Non è a caso che il Signore Gesù ci abbia favorito in 
questo processo, ponendo sulla nostra strada persone di gran valore 
e di gran cuore che ci hanno aiutato non solo ad avere questa 
casa, ma ad avere pure una missione per essa, della quale siamo 
consapevoli e cercheremo di esserne all’altezza. Sono convinto che 
questa nuova presenza del nostro Ordine a Roma sarà il seme di una 
presenza molto più grande per il futuro, sia a Roma che in Europa 
per il servizio della Chiesa e dei fedeli, soprattutto quelli che hanno 
dovuto lasciare i loro Paesi d’origine come la Siria, il Libano e la 
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Terra Santa e si trovano adesso sparsi in tutta Europa.
Credo fortemente che la nostra presenza qui sarà la pietra 

angolare di una presenza apostolica e religiosa più grande nel 
futuro.

Oggi, in questo giorno di Pentecoste, il giorno in cui lo 
Spirito Santo è sceso sui discepoli e sulla Chiesa, noi, religiosi 
Basiliani Salvatoriani, accogliamo questo giorno come una nuova 
Pentecoste sull’Ordine, accogliamo il Dono dello Spirito Santo con 
uno spirito di fedeltà al nostro carisma per poter portare avanti la 
missione dell’Ordine al servizio della Chiesa e del mondo, fiduciosi 
e senza paura, sicuri nell’insicurezza di questo mondo, ricchi nella 
povertà, predicatori nel silenzio, sereni nelle tribolazioni, saggi 
nell’ignoranza. Oggi siamo invitati, dal Padre celeste,  a metterci 
all’ascolto di Cristo e del suo Spirito, riceviamo l’invito a rimetterci 
alla sequela di Cristo che ci ha accolti nella sua intimità tramite lo 
Spirito Santo; siamo invitati a conformarci a Lui, siamo invitati a 
prenderlo come modello nella sua esistenza storica: cioè del Gesù 
della beatitudine, del Gesù del perdono, del Gesù della povertà, del 
Gesù dell’umiliazione e del Gesù della mitezza.

Chiedo al Signore di aiutarci ad essere veri testimoni del suo 
amore nel mondo. Amin.



�شيادة المطران مارت�شّلو �شميرارو الكّلّي الوقار

�شيادة الرئي�س العاّم الأر�شمندريت اأنطوان ديب الجزيل الحترام

�شيادة  الأّباتي داود رعيدي رئي�س عاّم الرهبانّية الأنطونّية الجزيل الحترام

ح�شرة وكالء الكنائ�س البطريركّية ووكالء الرهبانّيات ال�شرقّية في روما

�الإلهّية  �لليتورجّيا  في  �لم�صاركة  �إلى  دعوتها  على  �لمخّل�صّية  �لرهبانّية  �أ�صكر 

�لبيت  وهذ�  �لكني�صة  هذه  �فتتاح  بمنا�صبة  �لرّب،  مذبح  على  نّياتنا  كّل  فيها  و�صعنا  �لتي 

في  �الإك�صرخ�صّي  مريم  �لقّدي�صة  دير  من  �لمخّل�صّية  �لبا�صيلّية  �لرهبانّية  ت�صّلمتهما  �للَذين 

�لقلب مع  �أحّييه من  �لذي  �لمطر�ن �صمير�رو  �لر�صولّي  بالمدبّر  �لممثَّل هنا  غروتّافّر�تا، 

�لرهبان مر�فقيه.

�لروم  كني�صة  من  جزًء�  ي�صّكلون  �لذين  »�لمخّل�صّيين«  تاريخ  كبير�ن،  تاريخان 

�لملكّيين �لكريمة، وتاريخ رهبان غروتّافّر�تا �لمنتمين �إلى �لتر�ث �الإيطالّي �لبيزنطّي �لذي 

يرتقي �إلى �لقّدي�س �لكبير نيل�س من رو�ّصانو في كالبريا، وما يجمع كلتا �لرهبانّيتين هو 

��صتلهامهما لـقو�نين �لقّدي�س با�صيليو�س، �أحد موؤ�ّص�صي �لحياة �لرهبانّية في �ل�صرق: �الأولى 

ت�صّلمتها من �لبابا بندكتو�س �لر�بع ع�صر �صنة 1743، و�لثانية من �لبابا غريغوريو�س �لثالث 

ع�صر �صنة 1579. ما�ٍس مجيد، �صفيع �صماوّي م�صترك، �أنتم مدعّوون �إلى �تّباع مثله.

رئي�س  �شاندري،  ليوناردو  الكاردينال  كلمة 

ختام  في  ال�شرقّية،  الكنائ�س  مجمع 

بيت  افتتاح  بمنا�شبة  الإلهّية،  الليترجيا 

الرهبانّية  ِقَبل  من  با�شيليو�س  القّدي�س 
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من  لهب  نزل  �لمعموديّة،  �صّر  با�صيليو�س  نال  عندما  �أنّه  لنا  تنقل  �لتقاليد  بع�س 

ليُلهَب  حياته  ومن  قلبه  من  �صينبع  �لذي  بالنور  يُنبئ  وكاأنّما  نار،  من  كعامود  �ل�صماء، 

�لعالم باأ�صره من معرفة �إنجيل �لم�صيح ومن �لمحّبة �لتي يدفعنا �إليها.

ــ،  �ل�صنة  �صويّة هذه  و�لغرب  �ل�صرق  في  ــ  �لعن�صرة،  بعيد  �لبارحة  �حتفلنا  قد  �إذ 

وعلى  �لحا�صر  �لزمن  تمييز  على  وي�صاعدنا  وحياتنا  قلوبنا  ليمالأ  �لروح  ��صتدعاء  نتابع 

�لعمل �أمناء لل�صيِّد.

�أرغب فقط �أن �أ�صير باخت�صار �إلى بع�س �لنقاط:

يرئ�صها  �لتي  الدعوة الجامعة لكني�شة روما،  �ليوم يجعلنا نكت�صف  ــ حدث   1

�أ�صقف  بالو�قع  �إنّه  �لكنائ�س.  بجميع  �لعناية  �إليه  ُعهَدت  و�لذي  فرن�صي�س،  �لبابا  �أ�صقفها، 

وحدة  تكّون  �لتي  �لتقاليد  من  و�حد  بكّل  و�العتناء  �لمحّبة  �إلى  مدعّو  ولكّنه  التيني، 

كما  جامعة«،  ولكن  �شالفّية،  ول  يونانّية  ول  لتينّية  »لي�شت  �لتي  �لم�صيح،  كني�صة 

َكتََب قبل قرن من �الآن �لبابا بندكتو�س �لخام�س ع�صر. روما �لمليئة من �صهادة �لح�صور 

�ل�صرقّي منذ ن�صاأتها، ر�أت �عتالء باباو�ت من �صوريا كر�صّي بطر�س، كما عرفت على مّر 

�لذي  فالحدث  �آخرين.  و�لمو�رنة و�الأثيوبّيين وكثيرين  �الأرمن  ت�صت�صيف  �لعقود كيف 

نحتفل به �ليوم لي�س �إاّل محّطة �إ�صافّية من هذ� �لتاريخ �لعظيم.

ـ ح�صور �لرهبان �لملكّيين �لمخّل�صّيين تمّيز دوًما بطابعه �الإر�صالّي و�لتب�صيرّي،  2ـ 

هذه  ا  �أي�صً تظهر  �أن  �لجميل  من  �لم�صيحّيين.  جميع  وحدة  ق�صّية  �لتز�مه  على  عالوة 

�لمقّر  �صيكون  هذ�  بالتاأكيد  �لخالدة.  �لمدينة  في  هنا  لدعوتهم،  �لمميِّزة  �لخ�صائ�س 

�الأب  هنا  و�أ�صكر  �لر�صولّي،  �لكر�صّي  لدى  �لمخّل�صّية  للرهبانّية  �لعاّمة  للوكالة  �لجديد 

�صليمان �أبو زيد على خدمته �لمتو��صعة و�لمتيقِّظة، وهو ي�صّطلع بهذه �لمهّمة منذ عّدة 

�ل�صرقّي  �لتقليد  ح�صب  و�لتاأّمل  و�ل�صالة  لال�صتقبال  تّت�صع  هنا  �لف�صحات  فهذه  �صنو�ت، 

�لبيزنطّي �لذي تعي�صه �لكني�صة �لملكّية. وعلى هذ� �لبيت �أن ال يكون فقط مكانًا للتذكير 

خرى غربّية]، بل �لمكان �لذي 
ُ
بالرئتين �للتين يتنّف�س بهما ج�صد �لم�صيح، ]رئة �صرقّية و�أ

يُعا�س فيه حقيقًة هذ� �الختبار.

9



�أبر�صّية روما في هذه �ل�صنو�ت، ب�صبب �لظروف �لماأ�صاويّة �لتي  ــ لقد تمّيزت   3

�لدمويّة، بحر�صها  �ل�صر�عات  نتيجة  �صّيما �صوريا و�لعر�ق،  �الأو�صط، ال  �ل�صرق  بها  يمّر 

محّبة،  باأعمال  �لقيام  و�إلى  �لماآ�صي  هذه  تح�ّص�س  و�إلى  �ل�صالة  �إلى  �لدعوة  على  �لثابت 

�لمدينة.  في  �لمتو�جدة  �ل�صرقّية  �لجماعات  به  قامت  ما  ومنها  مبادر�ت،  بعّدة  وقامت 

�ل�صالة  �أّن  متيّقنين  �إليهم،  �الن�صمام  �لمنحى،  هذ�  في  �لمخّل�صّيين،  �الآباء  على  �أتمّنى 

�ل�صاعدة من قلوب �صادقة لن تبقى غير م�صموعة لدى قلب �هلل ذ�ته. 

4 ــ في هذ� �لنهار بالتحديد، نوّد �أن ن�صتعطف �لكّلّية �لقد��صة و�لدة �الإله مريم، 

من �أجل الكني�شة الملكّية الكريمة والعزيزة: بعد �أن قبل قد��صة �لبابا فرن�صي�س تخّلي 

 19 �الأ�صاقفة في  للبطريركّية، �صيجتمع  �إد�رته  �لثالث عن  �لبطريرك غريغوريو�س  غبطة 

ب�صلو�تنا،  مع�صودين  �الإنجيل،  وموجبات  وحده  �هلل  فلي�صح�صرو�  �لجاري،  حزير�ن 

ليقودهم ويُنيرهم، فيختارو� ر�عيًا على ح�صب قلب �لم�صيح، قادًر� على �أن يَظهر ر�أ�ًصا 

و�أبًا حقيقيًّا للموؤمنين �لملكّيين، في �لوطن �الأّم وفي �صائر بالد �النت�صار.

فيه  يذكر  �لذي  �ال�صت�صهاد  هذ�  �أودعكم  �لذي  با�صيليو�س،  �لقّدي�س  بنا  فليت�صّفع 

�الإن�صان  طبيعة  هي  »ال�شورة  ومثاله:  �هلل  �صورة  على  �لمخلوق  �الإن�صان  ور�صالة  هويّة 

يوّجه  �لذي  بكامله،  �لحريّة  تاأثير عمل  هو  المثال،  �لمتحّولة؛  غير  تركيبتها  في  نف�صها 

مثاله؟  على  ن�صبح  كيف  �الأدبّية...  �لف�صائل  وفق  �لمتنّوعة  �الإن�صان  طاقات  �هلل  نحو 

بو��صطة �الإنجيل. فما هي �إًذ� �لم�صيحّية؟ �إنّها �لت�صّبه باهلل قْدر ��صتطاعة �لطبيعة �لب�صريّة. �إذ� 

قبلَت �أن تكون م�صيحيًّا، �إعمل على �أن تكون �صبيًها باهلل، �إلب�س �لم�صيح«.

ر ُقُدًما، ممتلئين رجاًء ومبادرين �أعمال �لمحّبة. �آمين  فلنلب�ِس �لم�صيح، ولن�صِ

Saluto del Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Con-
gregazione per le Chiese Orientali, al termine della Divina Liturgia in 
occasione dell’apertura della Casa di San Basilio da parte dell’Ordine 
Basiliano del Santissimo Salvatore – Roma, lunedì 5 giugno 2017 A.D.
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Eccellenza Reverendissima, Mons. Marcello Semeraro,
Reverendissimo Superiore Generale, P. Antoine Dib,
Revendissimo Abate Generale dell’Ordine Antoniano Maronita, P. 
Daoud Ready,

Reverendi Procutori delle Chiese Patriarcali e degli Ordini Reli-
giosi Orientali a Roma, 

Ringrazio per l’invito a partecipare alla Divina Liturgia, con la 
quale abbiamo posto sull’altare del Signore tutte le nostre intenzioni in 
occasione dell’apertura di questo tempio e di questa casa, che l’Ordine 
Basiliano del Santissimo Salvatore ha ricevuto dall’Abbazia Esarchica 
di Santa Maria di Grottaferrata, qui rappresentata dall’Amministratore 
Apostolico S. E. Mons. Semeraro, che saluto cordialmente, insieme ai 
monaci che lo accompagnano.

Due grandi storie, quella dei “Salvatoriani”, che fanno parte della 
venerabile Chiesa greco-Melkita e quella dei Monaci criptensi, apparte-
nenti alla tradizione italo-bizantina che risale al grande San Nilo di Ros-
sano calabro, entrambi però accomunati dall’ispirazione alla regola di San 
Basilio, uno dei padri fondatori del monachesimo orientale: agli uni essa 
fu consegnata dal Pontefice Benedetto XIV nel 1743, agli altri da papa 
Gregorio XIII nel 1579. Un glorioso passato, un comune patrono celeste, 
del quale siete chiamati a seguire l’esempio.

Alcune tradizioni riportano che quando Basilio ricevette il bat-
tesimo, scese dal cielo una vampa, come una colonna di fuoco, quasi a 
presagire la luce che sarebbe scaturita dal suo cuore e dalla sua vita per 
infiammare il mondo intero della conoscenza del Vangelo di Cristo e della 
carità cui esso ci spinge.

Avendo celebrato ieri la festa di Pentecoste - quest’anno insieme 
l’Oriente e l’Occidente – continuiamo a invocare lo Spirito che riempia 
i nostri cuori e le nostre vite e ci aiuti a discernere il tempo presente e a 
operare in esso fedeli al Signore.
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Desidero fare soltanto alcune brevi sottolineature:

- L’evento di oggi ci fa riscoprire la vocazione universale della 
Chiesa di Roma, presieduta dal suo Vescovo, Papa Francesco, al quale è 
affidata la sollecitudine per tutte le Chiese. Egli infatti è Vescovo Latino, 
ma è chiamato ad amare e a provvedere per tutte e singole le tradizioni che 
compongono l’unica Chiesa di Cristo, la quale “non è latina, greca, slava, 
ma cattolica”, come scriveva un secolo fa Papa Benedetto XV. Roma è 
piena di testimonianza della presenza orientale fin dai suoi albori, ha visto 
salire sulla cattedra di Pietro anche papi provenienti dalla Siria, ha saputo 
ospitare nel corso dei secoli armeni, maroniti, etiopi e molti altri. L’evento 
che oggi celebriamo è una ulteriore tappa di questa grande storia.

- La presenza dei religiosi melkiti salvatoriani da sempre si è 
contraddistinta per la sua opera missionaria ed evangelizzatrice, oltre che 
per l’impegno per l’unità di tutti i cristiani. È bello che tali caratteristiche 
del loro mandato ora possano manifestarsi anche qui, nella Città Eterna. 
Certamente questa sarà la nuova sede della Procura Generale dell’Ordine 
presso la Santa Sede -  e qui ringrazio per il suo servizio umile e attento 
Padre Sleiman Abou Zeid, che da alcuni anni svolge questo incarico –ma 
in questi spazi potrà garantire spazi di accoglienza, preghiera e riflessione 
secondo la tradizione orientale bizantina nella particolare forma vissuta 
nella Chiesa Melkita. Dovrà essere un luogo che aiuti non solo a ricordare 
i due polmoni con cui respira il Corpo di Cristo – Orientale ed Occidentale 
– ma a farne la concreta esperienza;

- La Diocesi di Roma in questi anni si è distinta per la costante 
attenzione di preghiera, sensibilizzazione e carità verso le tragiche situ-
azioni dei conflitti che insanguinano il Medio Oriente, in particolare in 
Siria e in Iraq, realizzando diverse iniziative che hanno inteso coinvol-
gere anche le diverse comunità orientali presenti nell’Urbe: auspico che i 
padri salvatoriani entrino a far parte di questo circuito virtuoso, certi che 
la preghiera che si eleva da cuori sinceri non rimane inascoltata presso il 
cuore stesso di Dio.
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- In questo giorno particolare, vogliamo supplicare la Tutta Santa 
Madre di Dio, Maria Santissima, per la venerabile e cara Chiesa Mel-
kita: dopo che il Santo Padre Francesco ha accolto la rinuncia al governo 
patriarcale presentata da Sua Beatitudine Gregorio III, i Vescovi si ra-
duneranno in Sinodo a partire dal 19 giugno prossimo: tenendo presente 
Dio solo e le esigenze del Vangelo possano essere guidati e illuminati, 
oltre che sostenuti dalla nostra convinta preghiera, nello scegliere un pas-
tore secondo il cuore di Cristo, capace di mostrarsi vero Caput et Pater 
per i fedeli melkiti, nella madrepatria come nei tanti luoghi della diaspora.

Interceda per noi San Basilio, del quale vi affido una citazione, che 
ricorda l’identità e la missione dell’uomo, creato a immagine e somiglian-
za di Dio: “L’immagine è la natura stessa dell’uomo nella sua immutabile 
costituzione; la somiglianza, l’effetto di tutto il lavoro della libertà, che 
indirizza le molteplici energie, secondo le virtù morali, a Dio...Come di-
ventiamo a somiglianza? Per mezzo del Vangelo. Perché che cos’è il cris-
tianesimo? Somiglianza con Dio per quanto può esserne capace l’umana 
natura. Se accetti di essere cristiano, fa’ di divenire simile a Dio, rivestiti 
del Cristo”.

Rivestiamoci di Cristo, e andiamo avanti nel cammino, colmi di 
speranza e capaci di carità. Amen.
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ما �أق�صى �أن تزور ��صطنبول و�أنت من �لذين يُلّمون بتاريخ هذه �لمدينة لّما كانت 

ة! 
ّ
ة �لم�صرقي

ّ
ًة �صرف، ال بل عا�صمَة �لم�صيحي

ّ
بعُد م�صيحي

 � �أّن كّل ز�وية تُخبئ مجًد� غابًر� وعزًّ �أن تزور ��صطنبول و�أنت تعرف  �أق�صى  ما 

ه !
ُ
�أثياًل وجبروتًا قلَّ نظير

�أّما �الآن فاأ�صو�ق مكتّظة   وهناك كانت كني�صة وهنالك كان ق�صر... 
ٌ
هنا كان دير

وبيوت ال جمال فيها وجو�مع في كّل ز�وية.

متاألًِّما  فتزورها  يعرفها  �لذي  �أنَت  �أّما  �صاربًا،  �آكاًل  �صائًحا  ��صطنبول  يزور  غيرك 

متح�ّصًر�.

لَم هذ� �لعذ�ب و�أنت تبغي �أن ت�صوح في ربوعها؟ الأنّك تعرف »مجد بيزنطية«، 

تعرف ما كانت عليه من �لعظمة و�لبهاء و�لعّز، هذه �لمدينة �لتي قال فيها يوًما بطريرُكها 

لكانو�  ة 
ّ
�لق�صطنطيني لُوَجهاء   

َ
�أُعطي »لو  �أنطاكية:  من  �آتيًا  دخلها  لّما  �لفم   

ّ
�لذهبي يوحّنا 

جعلو� كلَّ �صيء من �لذهب �لخال�س: �الأر�َس، و�لجدر�َن حّتى �ل�صماء و�لَجَلد«.

ما �أق�صى �أن تزور ��صطنبول وطيُف �الأباطرة �لِعظام يالحقك �أنّى حللت! َطيُف 

ق�صطنطين �لكبير �لذي �أ�ّص�صها على �أنقا�س بيزنطية �لقديمة ودعاها با�صمه، جاعاًل منها 

ّ
بقلم الأب الدكتور ميالد الجاوي�ش المخّل�صي

لــّمـــا زرُت ا�سطــنــبــول... 
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ثيودو�س  طيُف  �لِتيبر؛  نهر  �لقديمة جارة  روما  بدل  �لجديدة«  »روما  لمملكته،  عا�صمًة 

�لثاني �لذي بنى �صوَرها �لعظيم �لذي عجزت �لجيو�ُس عن �قتحامه لقرون؛ وباالأخ�ّس 

د بناءه. طيُف يو�صتنيانو�س �لذي ما ترك �صيئًا فيها �إاّل َو�َصيَّده �أو جدَّ

جهُدهم  �أين  �لخال�س؟  هم 
ُ
َذهب �أين  �لمنيفة؟  ق�صوُرهم  �أين  �الأباطرة؟  مجُد  �أين 

بنى  �لمذّهب،  �الإمبر�طورّي  �لق�صر  بدل  و�ندثر.  َذَهب  �ل�صم�س؟  تحت  بذلوه  �لذي 

�صور  �ل�صلطان!  لحرم  بُني حّمام  و�إلى جانبه  �الأزرق،   جامَعه 
ّ
�لعثماني �أحمد  �ل�صلطان 

�آجيا  بازيليك  �أّما  لقرون!  ِعز 
َ
�لمـ فيه  �صرحت  حجريّة  بقايا  �أ�صحى  �لعظيم  ثيودو�س 

نها  د�صَّ لّما  �لتي  يت،  �ُصمِّ كما  �لكنائ�س«  و»ُكبرى  �لباهرة،  يو�صتنيانو�س  ر�ئعة  ا، 
ّ
�صوفي

�أور�صليم(،  هيكل  باني  )�صليمان،  �صليمان!«  يا  تجاوزتَُك،  »لقد  �صرخ:  يو�صتنيانو�س 

ون �إلى جامع لّما فتَح �ل�صلطان 
ّ
�أ�صحت �ليوم متحف »�آيا �صوفيا« بعد �أن حّولها �لعثماني

َوُرمِّم الأن منه دخل  �ل�صور  �أُ�صِلَح في  �أَِدْرنَة«  »باب  1453. وحَده  �صنة  �لمدينَة  محّمد 

�ل�صلطاُن �لفاتح �لمدينة، بعد ظهر ذلك �ليوم �لو�قع فيه 29 �أيّار 1453. على �لباب نف�صه، 

ز �لم�صلمين و�صالطينَهم على  ُعلِّقت رخامة ُكتَب عليها �لحديُث �لنبوّي �لذي طالما َحفَّ

�لجي�س  ها، ولَِنعَم 
ُ
�أمير  

ُ
�الأمير َفَلِنْعَم  ة، 

ّ
�لق�صطنطيني »لَتُْفتََحنَّ  ين: 

ّ
�لبيزنطي �حتالل عا�صمة 

ذلك �لجي�س«.

فظيٌع كيف لم تعرف هذه �لمدينة �فتقادها، مثلها مثل �أور�صليم �لتي بكى عليها 

�أنِت  »لَيتِك عرفِت  ا على مدينتنا:  �أي�صً �لربُّ ي�صوع يوًما وقال فيها نبوءًة تنطبق كلماتها 

ِك  يَُلفُّ �أيَّاٌم  تاأتيِك  َف�صوَف  ُحِجَب عن عينَيِك.  �ل�صالم! ولكّنه  �ليوم طريَق  ا في هذ�  �أي�صً

ويُدّمرونِك  كّل جهة،  �لخناَق من  عليِك  قون 
ّ
ويُ�صي بالمتاري�س، ويحا�صرونِك  �أعد�وؤِك 

و�أبناَءِك فيِك، وال يتركون فيِك َحجًر� على حَجر، الأنِّك لم تعرفي وقَت �فتقاِد �هلِل لِك« 

)لو 19: 42 ��44(.

�أعد�وؤها،  فيها:  طمع  �لكّل  عاَك�صها،  �لكّل  �صّدها،  كان  �لكّل  ة، 
ّ
�لق�صطنطني

ون... 
ّ
ون، �لعثماني

ّ
جير�نها، حلفاوؤها، �لفر�س، �لعرب، �ل�صرب، �لبلغار، �لرو�س، �ل�صليبي
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حّتى �أباطرتها ورجاُل دينها لم يرحموها: �الأباطرة لتناف�صهم على �لُملك، ورجال �لدين 

ة 
ّ
�لم�صيحي �نتفْت  �إن  تنتهي.  �لتي ال  �لعقيمة  ة 

ّ
�لبيزنطي ة وجد�التهم 

ّ
�لاّلهوتي لم�صاك�صاتهم 

كبير.  �إلى حّد  هم  �أنف�صِ ين 
ّ
�لم�صيحي �أيدي  به  �صاهمت  ما  فهذ�  و�ندثرت،  ة 

ّ
�لق�صطنطني في 

ق�صطنطين  �الإمبر�طور  ووزير  �لبارزين  �لروم  �أعيان  �أحد  نوتار��س،  لوقا�س  عن  يُنَقل 

 
ّ
�لم�صيحي �أّن �لغرب  �أنّه قال عندما �صمع  �لفتح،  �لمدينة قبل  �أباطرة  �آخر  �لحادي ع�صر، 

�صرًطا  روما  في  �لبابوّي   
ّ
�لكر�صي مع  �التّحاَد  ة 

ّ
�الأرثوذك�صي ة 

ّ
�لق�صطنطني على  يفر�س 

 وال قلن�صوُة �لكاردينال«. لماذ� 
ّ
ن: »عمامُة �لعثماني

ّ
لم�صاعدتها على فّك ح�صار �لعثمانيي

ين �الآتين من �لغرب، 
ّ
ة لم ين�صو� كيف �أّن �ل�صليبي

ّ
هذ� �لحقد �لدفين؟ الأّن �أهَل �لق�صطنطني

ة �لر�بعة 
ّ
ا »�إخوٌة في �الإيمان«، هجمو� على �لمدينة، �أثناء �لحملة �ل�صليبي

ًّ
�لذين هم مبدئي

�لطبيعة  ن�صاءها و�أطفالها... حّتى  فاأحرقوها ونهبوها وقتلو� رجالها و�َصبَو�   ،1204 �صنة 

فيها ما  �لع�صور وهّدمت  �ت عّدة عبر 
ّ
�لزالزُل مر �لمدينة، فقد �صربتها  لم ترحم تلك 

ا �ل�صخمة نف�صها لم ت�صلم من غ�صب �لطبيعة، َفَهَوت من 
ّ
ة �آجيا �صوفي

ّ
هّدمت، حّتى �إّن قب

�ء زلزلة في 7 �أيّار �صنة 558، �أي بعد �إحدى وع�صرين �صنة من بنائها.
ّ
جر

ــ  لوالها  �لتي  فخرها،  وتاِج  ة 
ّ
�لق�صطنطني دّرِة  ا، 

ّ
�صوفي ا 

ّ
�آجي بازيليك  �إلى  �أعود 

بر�أيي ــ لما ز�ر �أحٌد ��صطنبول �ليوم، وال �أّي �صائح. �أذكر �أنّه لّما وقع نظري عليها الأّول 

 »
ّ
»�لبيزنطي �لر�هَب  �أنا  كّله.  �لتاريخ  مجِد  �أمام  �أقُف  وكاأنّي  عظيمة  رهبٌة  �نتابتني  ة، 

ّ
مر

�أترنّم  و�أنا  لزيارتي، دخلتُها  �لثاني  �ليوم  �لفارقة! في  بيزنطية وعالمتها  �أمام مجد  �أقف 

�إن �جتزُت عتبتَها، لم  �أنفي ما  �لناتج عن �لرطوبة عبقت في  �أّن ر�ئحة �لعفن  ا. مع 
ً
تائب

 عن ذرِف دمعة �صاردة. دخلُت »وقلبي مرتفع �إلى �لعالء«، كما 
ّ
�أ�صتطع �أن �أُم�صك عيني

ة مقّد�صة. غيري يزور �لكني�صة وي�صّور يمنًة وي�صرًة، �أّما �أنا فاأزورها 
ّ
لو �أنّي في ليتورجي

ة 
ّ
ا، وَحّجي �صالة وتنهيدة. على �لفور �أخذُت ز�ويًة وجل�صت �أتاأّمل و�أرنّم بالعربي حاجًّ

و� من هنا 
ّ
َور �أولئك �لذين مر َور جّمة، �صُ لتي �صُ

ّ
ة. تز�حمت في مخي

ّ
وما �أُتقنُه من �ليوناني

 �أ�صو�ُت 
ّ
عبر �لع�صور، و�صّلو� و�حتفلو� بين حنايا هذ� �لمعبد �لر�ئع؛ ترّددت �إلى �أُُذني

وباالأخ�ّس  �لقّدي�صين،  و�بتهاالُت  �لبطاركة  و�أنافور�ُت  �لحناجر  �لَفخيمي  �لمرنّمين 
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 �لفم، �لذي َرِئ�س 
ّ
�صوُت �صفيعي �لر�ئع �لفم و�لع�صجدّي �لقول �لقّدي�س يوحّنا �لذهبي

 398 �لمنفى )من �صنة  لت�صع �صنو�ت، ق�صى منها ثالث �صنو�ت في  ة 
ّ
�لق�صطنطني ة 

ّ
�أ�صقفي

�أي  بالذ�ت،  �لكني�صة  هذه  يعا�صر  لم  �لعظيم  �لقّدي�س  هذ�  �أّن  �صحيح   .)407 �صنة  �إلى 

تلك �لتي بناها يو�صتنيانو�س، بل �لكني�صة �الأولى �لتي بناها �الإمبر�طور ق�صطنطين تحت 

�ال�صم نف�صه و�لتي �حترقت بفعل هيجان �ل�صعب �لثائر على �الإمبر�طور �أركاديو�س لّما 

نف�َصه  �لفم   
ّ
�لذهبي يُر�صل  �أن  ا، 

ّ
�إفذوك�صي �الإمبر�طورة  �مر�أته  من  ب�صعي   ،404 �صنة  ر 

ّ
قر

�إلى �لمنفى. نعم، و�أنا جال�س على رخام �لبازيليك في ذلك �ليوم، لم �أن�َس �صفيعي، الأّن 

.
ّ
�صوته �لعذب �لذي طالما �أ�صكر �لجموع ترّدد �صَد�ه في �أذني

 �لجو�د 
ُ
و�أنا جال�س على رخام �لبازيليك، ذلك �لرخام �لذي د��َصته يوًما حو�فر

�أقر�أ  �أخذُت  �لفتح،  يوم  �لكني�صة  يدخل  وهو  �لفاتح  محّمد  �ل�صلطاُن  �متطاه  �لذي 

 �لفم. وقع نظري على �لعظة �لتي �ألقاها �لقّدي�س في �صقوط 
ّ
و�حدًة من عظات �لذهبي

غايًة  مجده،  �أيّام  �لرجل،  هذ�  كان  �أركاديو�س.  �الإمبر�طور  وزر�ء  �أبرز  �إفتروبيو�س، 

ر، و�إذ بالزمن يدور عليه ويخ�صر عطف �الإمبر�طورة 
ّ
في �لغنى و�لعّز و�ل�صلف و�لتجب

�آجيا  بازيليك  �إلى  �لتجاأ  �أن  �إاّل  منه  كان  فما  وت�صطهده؛  من�صبه  من  فتُقيله  ا، 
ّ
�إفذوك�صي

�لفم   
ّ
�لذهبي فقبَله  �الإمبر�طورة.  بط�س  من  خائًفا جزًعا  مذبحها،  عند  ليحتمي  ا 

ّ
�صوفي

يق�صي  كان  �لذي  للمبد�أ  وفاًء  بل  له،  ��صتحقاقات  ال  �إذ  ال�صتحقاقاته،  نظًر�  ال  وَحَماه، 

�صعى  �لذي  �لمبد�أ  هذ�  بمذبحها،  ويتم�ّصك  كنفها  �إلى  يلتجئ  َمن  �لكني�صُة  تحمي  باأن 

لم  �لعظة،  هذه  مقّدمة  �أقر�أ  و�أنا  جبروته.  عّز  في  كان  لّما  ه  ينق�صَ �أن  نف�ُصه  �إفتروبيو�س 

ا على  �أكن �أدري �أّن كلماتها تنطبق لي�س على �لوزير �لم�صوؤوم �لحّظ فح�صب، بل �أي�صً

 
ٌ
لجدير »�إنّه  و�حكمو�:  باأنف�صكم  �إقر�أو�  رخامها!  على  جال�س  �أنا  �لتي  ها  نف�صِ �لبازيليك 

ما هذه �ل�صاعة: »باطُل �الأباطيل، كلُّ �صيء باطل«. فاأين تُرى 
ّ
�أبًد�، وال �صي بنا �أن نَ�صيح 

�لت�صفيُق،  ذلك  �آَل  �إالَم  �لمتاألّقة؟  �لم�صابيُح  ِتلَك  �أين  �لباذخ؟  ها  وعزُّ ة 
ّ
�لقن�صلي �صار�ُت 

�لفاخر؟  و�لِريا�ُس  �الأكاليُل  �أين  �لحافلة؟  �لماآدُب  وتلك  و�لمادحين،  �لمغّنين  و�أجو�ُق 

جين؟ كّلها قد ذهبت. 
ّ
قاُت �لمتفر اُت في ميادين �ل�صباق، وتَملُّ

ّ
�أين َجَلبُة �لمدينِة و�لتحي
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من  مزعزعًة  عريانة،  م�صلوبًة  لنا  و�أبرزتها  �ل�َصَجر  �أور�َق  فنثرت  �صديدة  ريٌح  ع�صفْت 

من  �لدوحَة  تقتلُع  وكادت  �لعروَق  فزلزلت  ��صطد�ُمها  ��صتّد  قد  �لريَح  الأّن  جذورها؛ 

 �ل�صر�ب، و�لماآدُب �لفاخرة؟ �أين ح�صُد 
ُ

�أ�صولها. �أين �الأ�صدقاُء �لُمَد�جون؟ �أين مجال�س

وَخَدُم  �لمتلّونة  �لُطَهاِة  �أفانيُن  �أين  �لنهار؟  مدى  �لمن�صكبِة  �لُمد�ِم  و�صرُف  �لو�غلين، 

وُحلًما،  لياًل  كانت  كّلها  �لِنعم؟  ِد 
ُّ
تَ�صي �إلى  و�أعمالهم  �أقو�لهم  كلُّ  ترمي  َمن  �لعظمة، 

ة َذَوت بعدما �نق�صت �أَُويقاُت �لربيع؛ ظلٌّ �ّمحى، 
ّ
تو�رت عند طلوع �لنهار؛ زهوٌر ربيعي

ٌب ذ�ب؛ خيوُط عنكبوت َوَهت!« .
َ
د، َحب دّخاٌن تبدَّ

ة 
ّ
 وترجمتُه: »�لحكمة �لمقّد�صة«. تُرى ما �لحكمُة �الإلهي

ّ
ا«، ��صم يوناني

ّ
»�آجيا �صوفي

�أ�صر�ر  �آخر من   
ّ
�صر  م�صوؤوم كهذ�؟ هذ� 

ٌ
�لمقّد�صة« م�صير »�لحكمة  يُ�صيَب كني�صَة  �أن  في 

 ��صِمها!
ُّ
هذه �لكني�صة ـ �الأ�صطورة: هو �أّن م�صيرها َطي
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في �لعبريَّة: ي ر � هـ )י ר א ה(، وفي �ليونانّية: فوڤو�س )φόβος(. تختلف مخافة 

عَدة، الأنَّ هذه �لعاطفة ترتبط بوجود �الإن�صان �أمام �هلل �لَّذي هو �صّر  �هلل عن خوف �لعبيد و�لرِّ

يحيطنا بخ�صيته وي�صحرنا بح�صوره، هذ� ما حدث للعذر�ء مريم وقت �لب�صارة )لو 1: 30(، 

عاة في بيت لحم )لو 2: 9(، ول�صهود معجز�ت بول�س )�أع 19: 17(. وللرُّ

ف �لعهد �لقديم باأنَّه �صريعة �لحرف، و�لعهد �لجديد باأنَّه �صريعة �لحّب،  كثيًر� ما يو�صَ

قيقة، فاإْن كان للخوف في �لعهد �لقديم   ي�صع جانبًا �لعديد من �لفروق �لدَّ
ّ
هذ� و�صف تقريبي

في  يُن�َصخ  لم  �لخوف  فاإنَّ  �أخرى  ومن جهة  فيه،  لها جذور  �لحّب  �صريعة  �أنَّ  �إالَّ  هاّم،  �صاأن 

؛ ففي �لعهدين، »�لخوف 
ّ
�أ�صلي  

ّ
�أ�صا�ًصا لكلِّ موقف ديني ريعة �لجديدة من حيث �عتباره  �ل�صَّ

ينيَّة  و�لمحبَّة« يلتقيان فعاًل ولو في �صورة مختلفة، فمن �الأهمّية بمكان �أن يُميَّز بين �لمخافة �لدِّ

بيعة �أو هجمات �لعدّو )�إرميا 6: 25، 20:  و�لخوف �لَّذي ي�صعر به كلُّ �إن�صان �إز�ء كو�رث �لطَّ

.
ّ
10(، و�إنَّ �الأُولى وحدها هي �لَّتي يتكلَّم عنها �لوحي �لكتابي

�إنَّ عبارة »مخافة �هلل« �أو »خوف �هلل« تحتّل في �لعهد �لقديم مكانة �أو�صع من �لمحبَّة، 

ومع �أنَّ هذه �لمخافة �صبَّبتها رعدٌة �أمام �هلل �لمخيف، و�صعور �لخليقة بعدمّيتها وخطيئتها �أمام 

رغبة  فتر�فقها  و�ال�صطر�ب،  �لقلق  في  تنح�صر  ال  �لمخافة  �أّن  غير  و�لمت�صامي،  و�س  �لقدُّ �هلل 

بقلم الأب ميخائيل حّداد المخلّ�صّي

ــه ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــلَّ ــ ــ مـــــــخـــــــافـــــــة ال
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�هلل وحّبه، وقد تحّدث �الأنبياء عن هاتين �لعاطفتين مر�ًر�، �إذن، تقترب �لمخافة من �الحتر�م 

وهي   كّلها،  باالأديان  تحيط  �لمخافة  �إّن  12(؛   :10 )تث  �لحّب  ومن   ،)6  :1 )مال  و�لوقار 

»ر�أ�س �لحكمة«، هي بد�ية �لحكمة، بل هي جوهر �لحكمة و�أ�صا�س �لّدين )�أم 1: 7؛ �صي 1: 

14 �� 21؛ مز 111: 10(، هي �إحدى �صفات �لم�صيح �لمنتَظر )�أ�س 11: 2 �� 3(، وقد �عتاد 

�بينيُّون �أن ي�صّمو� �هلل  »�الأب«، وهذ� ما يدّل على عاطفة غير خوف �لعبيد. �لرَّ

�لمخافة كعاطفة  �لمخافة، ومع ذلك فهو يعرف  �لجديد مر�ًر� عن  �لعهد  يتحّدث  ال 

 �أمر رهيب )عب 10: 31(، هذ� �الإله �لَّذي ي�صتطيع �أن 
ّ
دينيَّة �أمام �هلل: �لوقوع �أمام �هلل �لحي

من  �لم�صيح  بو��صطة  نجونا  �أن  بعد  ونحن،   ،)28 :10 مت  4: 12؛  )يع  يُهلك  و�أن  يخّل�س 

، �صار لنا و�صول �إلى �الآب، ووثقنا به كاأوالده بدون خوف )�أف 3: 
ّ
�لخطيئة و�لغ�صب �الإلهي

�لَّذي هو خوف �لعبيد   )18 �� 17 :4 8: 15(، فالحّب �لكامل ينفي �لخوف )1يو  12؛ رو 

و�لخ�صية من �لَق�صا�س؛ ولكن هناك مخافة تعطي �لمحّبة �صْدَقها، الأنَّ ال محّبة حيث ال ننزعج 

ليب عن مخافة �البن  ي�س يوحنَّا �ل�صَّ حين نُزَعج، حيث ال نخاف �أن نُغيظ �هلل؛ وتحّدث �لقدِّ

ب مع نبوءة )�أ�س  �إليه روح مخافة �لرَّ �لَّتي تماهت مع حّبه �لكامل لالآب، لهذ� نُ�صب  �لكاملة 

يخ  11: 3(. هناك �أ�صخا�س عديدون في �لعهد �لجديد تمّيزو� بهذ� �لموقف مثل �صمعان �ل�صَّ

 في حياته على �الأر�س 
ّ
)لو 2: 25(، وكورنيليو�س �صابط قي�صريَّة )�أع 10: 22(. و�لم�صيحي

قوط )1كور 10: 12؛ 1يو 2: 1(، لهذ�، عليه دوًما �أن يخاف )رو  معّر�س دوًما للخطيئة و�ل�صُّ

وح م�صتعّد و�لج�صد �صعيف. 11: 20؛ فل 2: 12(، ويعي �صعفه، وي�صهر، الأنَّ �لرُّ

عة يح�ّس �الإن�صان بد�هًة بح�صور يفوقه،  و�هر �لمهيبة و�لخارقة للعادة و�لمروِّ �أمام �لظَّ

 في �صكل �لهول، 
ّ
ي ابع �لقد�صِ فيتال�صى هو تجاهه د�خل حقارته، �صعور مبهم، حيث يظهر �لطَّ

�لتَّو�زن بف�صل  �لقديم يدخله  �لعهد  عور في  �ل�صُّ �إنَّ هذ�  �لعميقة.  �أن يك�صف عن طبيعته  دون 

بها  تمتلئ  »من خالل عالمات«  �لمهيبة  يُظهر عظمته  �لَّذي   معرفة �صحيحة، 
ّ
�لحي معرفة �هلل 

من الخوف الب�شرّي اإلى مخافة اهلل 1
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20: 18�� 19(، فقد كان   في �صيناء )خروج 
ّ
هور �الإلِهي �لظُّ �أمام  �إ�صر�ئيل  ا مخافة  �أمَّ �لخليقة، 

 )6  :3 )خروج  �لمتَّقدة  �لعّليقة  �أمام  مو�صى  مخافة  مثل  تماًما  �لو�حد،  �هلل  جالل  اًل  �أوَّ �صببها 

نجم  ما  �إذ�  �إ�صر�ئيل،  خوف  �أنَّ  غير   .)17  :28 )تكوين  �لليليَّة  روؤياه  بعد  يعقوب  ومخافة 

يرجع  فيه رعب  يختلط  فاإنَّه  زلز�ل(،  �أو  )عا�صفة   
ّ
�الإلِهي بالغ�صب  ر  تُذكِّ كونيَّة  عن عالمات 

 :2 )�أ�صعيا  ب  �لرَّ ليوم  �لعادّي  �لم�صهد  ب�صورة  �لخوف خا�ّس  فمثل هذ�  نقاًء،  �أقّل  �أ�صل  �إلى 

�لف�صح )متى  �لقبر �صباح  ��س  ا في ذعر حرَّ �أي�صً 5: 2(، كما ياُلَحظ  10 و19، ر�جع حكمة 

�أمام  �لعادّي  �لموؤمنين  ب�صجود، فهو رّد فعل  يُترَجم  �لَّذي   
ّ
�لخوف �الحتر�مي و�أّما   ،)4 :28

: كخوف جدعون )ق�صاة 6: 22 �� 23( و�أ�صعيا )6: 5(، �أو م�صاهدي 
ّ
هور �الإلِهي حاالت �لظُّ

�لَّتي �صنعها  7: 16( وتلك   ،11 �� 9 :5 6: 51، لوقا  �لَّتي �صنعها ي�صوع )مرق�س  �لمعجز�ت 

�صل )�أعمال 2: 43(. ومن ثَمَّ فاإّن مخافة �هلل ت�صمل �أو�صاًفا مختلفة، يُ�صاهم كّل منها على  �لرُّ

م�صتو�ه في توجيه �صير �الإن�صان نحو �إيمان �أعمق.

�أخرى بف�صل �صعور م�صاّد:  حيحة توجد من جهة  �ل�صَّ �الإيمان  �لمخافة في حياة  �إنَّ   

هو �لثَّقة باهلل، فاهلل ال يريد �إرهاب �لب�صر، حتَّى عندما يظهر لهم، بل بالعك�س، يطمئنهم: »ال 

ُدها �لم�صيح  تخف« )ق�صاة 6: 23، د�نيال 10: 12، ر�جع لوقا 1: 13 و30(، وتلك �لعبارة يردِّ

من جديد وهو يم�صي على �لمياه )مرق�س 6: 50(، فلي�س �هلل مت�صلًِّطا يغار على �صلطانه، بل 

يخبرهم  وهو  لالآباء  يقول  تخف«  »ال  �حتياجاتهم،  على  ت�صهر  �أبويَّة  بعناية  �لب�صر  يحيط  هو 

�الأخيرة  �الأزمنة  وعود  ت�صاحب  نف�صها  �لعبارة  وهذه   ،)24  :26  ،1  :15 )تكوين  بوعوده 

ي�صوع  ووعود   ،)2  :45 و5،   43  :1  ،14  �� و13   10  :41 )�أ�صعيا  �لمتاألِّم  عب  لل�صَّ مة  �لمقدَّ

غير« �لَّذي يَقبل من �الآب �لملكوت )لوقا 12: 32، متى 6: 25 �� 34(، وباألفاظ  »للقطيع �ل�صَّ

اقة: �إنَّهم �صي�صطدمون بالب�صر، ولكن  مماثلة يع�صد �هلل �الأنبياء وهو ياأتمنهم على ر�صالتهم �ل�صَّ

ال يجوز �أن يخ�َصْوهم )�أ�صعيا 1: 8 حزقيال 2: 6، 3: 9، ر�جع 2ملوك 1: 15(، هكذ� يكون 

مخافة اهلل والثَِّقة باهلل 2
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�أن  �إ�صر�ئيل  على  كان  فاإذ�  �لب�صرّي،  �لخوف  د  مجرَّ حتى  يزيل  طماأنينة،  م�صدر  باهلل  �الإيمان 

 :7  ،2 :3 21: 34، تثنية  ا »ال تََخْف« )عدد  �أي�صً عوة كانت  �، فاإنَّ �لدَّ يو�جه في �لحرب عدوًّ

يء نف�صه )�أ�صعيا 7: 4(  18، 20: 1، ي�صوع 8: 1(، و�إذ يكون �لخطر على �أ�صّده يردِّد �أ�صعيا �ل�صَّ

�صل، �لَّذين ينتظرهم �ال�صطهاد،  وكذلك حزقيَّا )�أ�صعيا 37: 1(، ويردِّد ي�صوع على م�صامع �لرُّ

ة يقتلون �لج�صد )متى 10: 26 ��31(. �أالَّ يخافو� �أولئك �لَّذين خا�صَّ

�أّن  على  �لحياة،  في  �أثره  له  يكون  �أن  بدَّ  ال  �لنَّحو  هذ�  على  بكثرة  يُعاد  در�ًصا  �إنَّ   

�لموؤمنين �لحقيقيين، معتمدين على ثقتهم باهلل، يزيلون عن قلوبهم كلَّ خوف )مزمور 23: 

.)13 �� 5 :91 ،1 :27 ،4

، فاهلل في �لعهد �لقديم، قد �أظهر 
ّ
ي ة مظهر هلل يمكن �أن يوحي للب�صر بخوف خال�صِ ثمَّ

ِحبَُه تهديد بجز�ء�ت )خروج 20: 75،  يناوية ــ في �صيناء ــ �صَ ريعة �ل�صِّ ذ�ته كقا�ٍس، و�إعالن �ل�صَّ

23: 21(، وعلى مدى �لتَّاريخ كّله، ي�صير �الأنبياء �إلى �أن م�صائب �إ�صر�ئيل، عالمات من �لعناية 

ريعة  ل �صببًا جديًّا لالرتعاد حياله، بهذ� �لمعنى تبدو �ل�صَّ �الإلهيَّة للتَّعبير عن �صخط �هلل: مما �صكَّ

�الإلهيَّة حقًّا  ك�صريعة خوف، كذلك �لمزمور �لثَّاني بتذكيره بالتَّهديد بالعقابات �الإلهيَّة، يدعو 

ب )مزمور 2 :11 �� 12(، وال يمكن �إغفال هذ� �لجانب  �الأمم �الأجنبيَّة الأن تخ�صع للم�صيح �لرَّ

 ولدينونة �هلل، �إالَّ �أنَّه 
ّ
�س مكانًا هامًّا للغ�صب �الإلهي من �لتَّعليم، الأنَّ �لعهد �لجديد نف�صه يخ�صِّ

وحدهم  هم  ّر  �ل�صَّ في  و�لمت�صلِّبون  �لق�صاوة  يعانون  �لَّذين  فالخطاأة  �لمرعبة  وؤية  �لرُّ هذه  �إز�ء 

عدة )يعقوب 5: 1، روؤيا 6: 15 �� 16(، و�أّما بالنِّ�صبة للباقين �لَّذين  �لَّذين ينبغي �أن تاأخذهم �لرِّ

رة )روما  يعترفون في �أعماقهم �أنَّهم خطاأة )ر�جع لوقا 5: 8(، ولكنَّهم يثقون بنعمة �هلل �لمبرِّ

3: 23 �� 24(، فاإنَّ �لعهد �لجديد ينتهج ب�صاأنهم نهًجا جديًد� ال محّل بعد لخوف �لعبد فيه: 

بل يقوم روح �أبناء �هلل بالتَّبنِّي )روما 8: 15(، و��صتعد�د �لمحبَّة �لباطنيَّة با�صتبعاد �لخوف، الأنَّ 

�لخوف يفتر�س �لعقاب )1يوحنا 4: 18(، ومن يحّب ال يعود يخاف �لعقاب، حتى ولو بّكته 

مخافة العقابات الإلهيَّة 3
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قلبه ذ�ته )1يوحنا 3: 20 ��21(، بهذ� �لمعنى يكون �لعهد �لجديد �صريعة محبَّة، �إالَّ �أنَُّه في زمن 

و�  يتخطَّ لم  َمن  �الآن  ة  ثمَّ �أنَّ  �لمحبَّة، كما  �صريعة  ة رجال يحيَون تحت  ثمَّ �لقديم، كان  �لعهد 

بعد �صريعة �لخوف.

ين، فكتاب  يُمكن �أن تُفهم مخافة �هلل بمعنى و��صع وعميق بحيث تكون متطابقة مع �لدِّ

�لتَّثنية يربط بطريقة متميِّزة بينها وبين محبَّة �هلل، �أو بينها وبين حفظ و�صاياه وبين خدمته )تثنية 

6: 2 و5 و 13(، بينما يرى فيها �أ�صعيا )11: 2( ثمرة من ثمار »روح �هلل«. يقول �لحكماء �إنَّ 

مخافة �هلل هي ر�أ�س �لحكمة، )�أمثال 1: 7، مزمور 111: 10(، ويورد �إبن �صير�خ عنها طلبات 

فة ت�صتحق  ّ للتَّقوى )�صير�خ 1: 11 �� 20(، فبهذه �ل�صِّ
�أنَّها تُْعتَبَر حقًّا �لمر�دف �لعملي ح  تو�صّ

من  ا �لزَّ ينونة �لَّذي �صيجعل �لخطاأة يرتعدون خوًفا، �صيكون �أي�صً مخافة �هلل �لتَّطويب، وزمن �لدَّ

11: 18(. ومع �حتفاظ �لعهد �لجديد �أحيانًا  �لَّذي فيه »يكافئ �هلل �لَّذين يتَّقون ��صمه« )روؤيا 

 2( يَّان  �لدَّ ــ  �هلل  مفهوم  عنها  يغيب  ال  »مخافة« حيث  كلمة  في  و�الحتر�م  �لخوف  من  بنوع 

كورنت�س 7: 1، �أف�ص�س 5: 21، كولو�صي 3: 22(، ال�صيَّما �إذ� ما تعلَّق �الأمر باأُنا�س ال يخ�َصون 

�هلل )لوقا 18: 2 و4، 23: 40(، فاإنَّ مخافة �هلل تُفهم عندئٍذ بمعناها �لعميق �لَّذي يجعل منها 

ة كان وعمل �لبّر، كان  ل �أحًد� على �أحٍد، فمن خافه من �أيَّة �أمَّ ف�صيلة �أ�صا�صيَّة: »�إنَّ �هلل ال يُف�صِّ

�لنَّحو، تكون طريًقا  �لمفهومة على هذ�  فالمخافة   ،)35 ��  34 :10 )�أعمال  عند �هلل مر�صيًّا« 

للخال�س و�الإيمان.
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ر�شيتال جوقة �شبيبة المخّل�س: م�صاء �لجمعة 5 �آب 2016، �أحيت جوقة �صبيبة 

ة بعنو�ن »�أنت خال�س نف�صي«، في باحة مدر�صة دير �لمخّل�س. في 
ّ
�لمخّل�س �أم�صية ديني

على  مين 
ّ
�لقي و�صكر  بالح�صور  هيدمو�س  مكاريو�س  �الأب  رّحب  �لر�صيتال  بد�ية 

مرق�س  طوني  د 
ّ
و�ل�صي خوري  لين  ماري  و�الآن�صة  ن�صر�هلل  ب�ّصام  �الأ�صتاذ  �لجوقة: 

د جورج عيد وكاّفة �أع�صاء �لجوقة. و�ختتم �الأب �لعاّم �لر�صيتال 
ّ
ومهند�س �ل�صوت �ل�صي

وقد  ة  خا�صّ ة، 
ّ
�لمخّل�صي ة 

ّ
�لرهباني ر�صالة  في  �لجوقة  دور  ة 

ّ
�أهّمي على  فيها  �صّدد  بكلمة 

�الأب  موؤ�ّص�صها  وبروح  �لمخّل�س  بر�صالة  مطبوعة  جوقة  �إنّها  �صنة.   18 عمرها  �أ�صبح 

على  و�لمو�ظبة  �لجوقة  �أع�صاء  �لتز�م  على  �أثنى  كما   .
ّ
�لمخّل�صي هيدمو�س  مكاريو�س 

�أمامكم ومعكم في م�صيرتكم وم�صتعّدون  ، وقال: نحن �ليوم 
ّ
�أ�صبوعي �لتمارين ب�صكل 

الأّي �صيء تريدونه الأنّكم د�ئًما معنا في م�صيرتنا وكّل �حتفاالتنا. �أعاد �هلل علينا جميًعا 

هذ� �لعيد �لمبارك في كنف �لمخّل�س و�أّمنا �لعذر�ء مريم. �آمين.

�آب   6 �ل�صبت  يوم  �لرّب،  عيد  بقّد��س  �لعاّم  �لرئي�س  �إحتفل  الرّب:  عيد  قّدا�س 

ور وجوزيف و�كيم و�الآباء: 
ّ
2016، عاونه �الآباء �لمدبّرون: نبيل و�كيم وجوزيف جب

حّنا نّخول، عبدو رعد، طوني ق�صطنطين، طالل تعلب و�صمير �صركي�س. بح�صور غبطة 

�صيد�  ة 
ّ
�أبر�صي ر�عي  ممّثل  عيد  �هلل  نعمة  و�لخوري  �لثالث،  غريغوريو�س  �لبطريرك 

مو�صى،  مي�صال  �لدكتور  و�لنائب  و�زن،  منى  و�الأم  ار،  ن�صّ �ليا�س  �لمطر�ن  ة 
ّ
�لماروني

احتفالت عيد الرّب 201٦

ــــة اأخــــــــبــــــــار رهــــبــــانــــيَّ
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�لمجل�س  و�أع�صاء  �لعالم  في  ة 
ّ
�للبناني للجامعة   

ّ
�لعالمي �لرئي�س  ك�ّصاب  �ليا�س  د 

ّ
و�ل�صي

�لمنا�صبة.  وحي  من  عظة  �لعاّم  �لرئي�س  �ألقى  �الإنجيل  وبعد  �لكاثوليك.  للروم  �الأعلى 

عقب �لقّد��س غد�ء في مائدة �لدير.

 The« جوقة  �أحيت   ،2016 �آب   13 �ل�صبت  م�صاء  �النتقال،  دة 
ّ
�صي عيد  بمنا�صبة 

�الأبدّي«  �لحّب  »نحو  بعنو�ن  ة 
ّ
�أُم�صية روحي �إليان غاوي  �الآن�صة  بقيادة   »Eternal Love

دة �النتقال في �أبلح، وذلك برعاية وح�صور �الأب �لعاّم، وح�صور كّل من 
ّ
في كني�صة �صي

�أبلح  بلديّة  ورئي�س  ر��صد  و�صربل  �إ�صكندر  جورج  �صعد،  �أنطو�ن  و�كيم،  نبيل  �الآباء: 

ة 
ّ
د روبير �صمعان وح�صد كبير من �لموؤمنين، . في بد�ية �الأم�صية رّحب كاهن �لرعي

ّ
�ل�صي

�ل�صاعر  مع  �الأم�صية  تقديم  تاله  �لكر�م.  وبالح�صور  �لعاّم  بالرئي�س  �لفحل  فادي  �الأب 

�صربل حّنا، ثّم باقة من �لتر�نيم و�لتاأّمالت على مدى �صاعة من �لوقت. في �لختام �ألقى 

�الأب �لعام كلمة هّناأ فيها �لجوقة على �نطالقتها �لناجحة، م�صيًد� بما تقّدمه هذه �لجوقة 

جوقة  فقط  لي�صت  »�إنّها  وقال  ة، 
ّ
�لرهباني به  تفخر  ز 

ّ
متمي �أد�ء  من  ر�صيتاالت  عّدة  في 

ة«. 
ّ
�لمخّل�صي ة 

ّ
�لبا�صيلي ة 

ّ
�لرهباني جوقة  هي  بل  �أبلح،  ة 

ّ
لرعي �لتابعة  �الأبدّي«  »�لحّب 

�لوقت  �لر�صيتال من  يتطّلب هذ�  �أعرف كم  الأنّي  »�أعجوبة«  �ليوم  نرى  »نحن  و�أ�صاف 

من  �إنجاًز�  �ليوم  قّدمت  �ل�صنة،  عمرها  يبلغ  لم  �لتي  �لجوقة  وهذه  و�لمثابرة،  و�لجهد 

ة �أبلح �لمباركة، بقيادة كاهنها 
ّ
�صمن �الإنجاز�ت و�الأعاجيب �لكثيرة �لتي تتحّقق في رعي

ب�صاطة  بكّل  �إنّه  �لنجاح؟  هذ�   
ّ
�صر ما  �لعاّم  �الأب  و�صاأل  �لفحل.  فادي  �الأب  �لن�صيط 

�الإيمان، وهذ� �الإيمان هو �لذي ي�صنع كّل هذه �الإنجاز�ت و�الأعاجيب«. ثّم �صكر �الأب 

ت�صفيق  و�صط  يقفو�  �أن  منهم  وطلب  �لجوقة،  �أع�صاء  �أهالي  خا�ّس  ب�صكل  �لعاّم 

�لحا�صرين، وجّدد �صكره للجوقة على �أد�ئها �لم�صّلي بامتياز، طالبًا من �لجميع �أن يقفو� 

ة 
ّ
�لرعي قّدمت  �لختام  وفي  �ل�صد�ئد«.  من  عبيدك  »خّل�صي  ترنيمة  تها 

ّ
ني على  وين�صدو� 

ي عربون �صكر وتقدير.
ّ
لالأب �لعاّم �أيقونة �لع�صاء �ل�صر

ر�شيتال جوقة الحّب الأبدّي



26

له  2016، حيث كان  �أيلول   19 ��12 بزيارة روما من  �لعاّم كعادته  �الأب  قام 

ة 
ّ
�لرهباني �صوؤون  لمتابعة  زيد،  �أبو  �صليمان  �الأب  �لعاّم  �لوكيل  �صحبة  لقاء�ت  عّدة 

�صكرتير  زيارة  �لى  باالإ�صافة  روما،  في  ة 
ّ
�لرهباني محامية  مع  �للقاء�ت:  هذه  و�أبرز 

. وكان 
ّ
�ل�صرقي �لمجمع   

ّ
�لمطر�ن فا�صيلي و�الأب كابّابيانكا في مقر  

ّ
�ل�صرقي �لمجمع 

 لدير 
ّ
ة �ألبانو حيث �جتمع مع �لمطر�ن �صيمير�رو �لز�ئر �لر�صولي

ّ
ا زيارة الأبر�صي له �أي�صً

غروتافيرتا.

ة 
ّ
رعي في   

ّ
�الإلهي بالقّد��س  �لعاّم  �الأب  �صارك   ،2016 �أيلول   21 �الأربعاء  يوم 

 
ّ
�لمخّل�صي ود 

ّ
ة  �الأب جورج عب

ّ
ني �لذبيحة على  اع، وُرفعت  �لق�صّ �لقّدي�س كيرلّ�س في 

الجين  يو�صف  �الآباء:  �لقّد��س  في  عاونه  �ألمانيا.  في  و�صيق�صيها  ة 
ّ
�صبتي �صنة  �أخذ  �لذي 

�ج وعبد�هلل �لحمديّة. وفي عظته �صكر �لرئي�س �لعاّم �الأب جورج �لذي 
ّ
وطوني �أبو عر

ة للخير 
ّ
ة مّدة 18 �صنة، متمّنيًا له �لتوفيق و�لبركة، و�أن تكون هذه �ل�صنة �ل�صبتي

ّ
خدم �لرعي

ة. بعد 
ّ
�لكني�صة و�لرهباني �لم�صيرة في خدمة  لمتابعة   لكي يعود بعدها 

ّ
�لروحي و�لتجّدد 

دم�صق  في   
ّ
�لبطريركي �لنائب  عب�صي  جوزيف  بالمطر�ن  �لعاّم  �الأب  �إلتقى  �لقّد��س 

وتد�ول معه في �أمور عديدة.

�أيلول 2016، �إحتفل �الأب �لعاّم بقّد��س عيد مار تقال في عين  يوم �ل�صبت 24 

�صليمان  �الأب  �لجديد  �لدير  ورئي�س  ور، 
ّ
جب جوزيف  �لمدبّر  �الأب  يعاونه  �لجوزة، 

وجورج  �صافي،  نبيه  و�الآباء:  �لحمديّة،  عبد�هلل  �الأب  �ل�صابق  و�لرئي�س  جرجورة، 

ميما�صي، و�صالم �لفرح، وعماد �لحاج، بح�صور �لنائب �لعاّم �الأب �لمدبّر نبيل و�كيم 

كّل  �لعاّم:  �الأب  قال  �لعظة  في  �لموؤمنين.  من  وح�صد  و�الإخوة  �الآباء  من  وجمهور 

زيارة الأب العاّم الى روما

قّدا�س وداعّي لالأب جورج عّبود

قّدا�س عيد مار تقال ــــ عين الجوزة
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ين �لذين خدمو� هذ� 
ّ
�ل�صكر لالأبوين عبد�هلل و�صالم �للذين كّمال �صل�صلة �الآباء �لمخّل�صي

�لدير، ونذكر منهم �الأب نبيه �صافي و�الأب جورج ميما�صي وغيرهما... وكّلهم عملو� 

�إلى  �ليوم  ينتقل  عبد�هلل  �الأب  عاليًا.  ��صمها  �لنفو�س ورفعو�  في خدمة  ة 
ّ
�لرهباني با�صم 

دير مار �صركي�س وباخو�س في معلوال، و�الأب �صالم ينتقل �إلى دير عّميق و�الأب نبيه 

هذ�  في  �ليوم،  نرّحب  و�أ�صاف:  �لمزيرعة.  في  جاورجيو�س  �لقّدي�س  دير  �إلى  ينتقل 

�لدير، باالأبوين �صليمان جرجورة �لرئي�س �لجديد وعماد �لحاج �لوكيل �لجديد، وكّلنا 

ة، في كّل 
ّ
�لروحي ِنعم �لخلف، خا�صة على �صعيد �الأخّوة و�الأبّوة  �أنّهما �صيكونان  ثقة 

يحتاجان  بدورهما  �لمنطقة. وهما  �أبناء  لكّل  مفتوًحا  �لدير  �حتياجاتكم، و�صيبقى هذ� 

�الأب  وختم  للم�صيح.  �صاهدة  و�حدة  عائلة  كّلكم  تكونو�  لكي  ودعمكم  ل�صلو�تكم 

�أبناء  لكّل  ة 
ّ
روحي منارة  �لدير  هذ�  ليبقى  جهًد�  تاألو  لن  ة 

ّ
�لرهباني باأّن  مذّكًر�  �لعاّم 

�لمنطقة. 

عقب �لقّد��س �لتهاني في �صالون �لدير وبعدها غذ�ء في مطعم �ل�صاليه دي الك.  

ة مار يو�صف 
ّ
 في رعي

ّ
يوم �الأحد 25 �أيلول 2016، �إحتفل �الأب �لعام بقّد��س �إلهي

ــ حو�س �الأمر�ء، بمنا�صبة ود�ع �الأب عبد�هلل عا�صي و��صتالم �الأب �نطو�ن �صعد. وفي 

ة وفي خدمة �لنفو�س. 
ّ
عظته �صكر �الأب �لعاّم �الأب عبد�هلل على كّل ما قام به في �لرعي

ة �صوف نتابع 
ّ
ة. و�أ�صاف �إنّنا كرهباني

ّ
م �لعاّم �ل�صابق للرهباني

ّ
ثّم رّحب باالأب �أنطو�ن �لقي

يز�لو�  لم  من  منهم  خدمتها،  في  �آباوؤنا  تفانى  �لتي  �لمباركة  ة 
ّ
�لرعي هذه  في  �لم�صيرة 

يخدمون حّتى �ليوم، ومنهم من �نتقلو� عّنا تاركين لنا ولكم �لمثال �ل�صالح في �الأبّوة 

كرئي�س  خدمته  �صيتابع  �لذي  عا�صي  عبد�هلل  �الأب  عمل  يبارك  �أن  �هلل  �أ�صال  و�لرعاية. 

لمدر�صة مار يو�صف ــ حو�س �الأمر�ء، و�أن يكّلل عمله بالنجاح �لد�ئم على �لم�صتويين 

ته �لجديدة ويمّده بالقّوة لكي يقوم 
ّ
. و�أن يوّفق �الأب �أنطو�ن في رعي

ّ
�لتربوّي و�لروحي

ة.
ّ
بخدمتها على �أكمل وجه. تلى �لقّد��س �لتهاني في �صالون �لرعي

قّدا�س في رعّية حو�س الأمراء
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�إنطلقت  ب�صارة«  �أبونا  »عيلة  من  بدعوة   ،2016 �لثاني  ت�صرين   1 �ل�صبت  يوم 

ات 
ّ
دة �لب�صارة للر�هبات �لمخّل�صي

ّ
م ب�صارة �أبو مر�د من دير �صي

ّ
كعادتها م�صيرة �الأب �لمكر

ة �لمطر�ن �إيلي ب�صارة �لحّد�د و�لرئي�س �لعاّم 
ّ
�إلى دير �لمخّل�س، �صارك فيها ر�عي �الأبر�صي

و�الأّم منى و�زن، وجمهور من �لكهنة و�لر�هبات و�لموؤمنين �لذين تو�فدو� بالمئات من 

كّل لبنان.

�أن  جميل  عظته:  في  وقال   ،
ّ
�الإلهي بالقّد��س  ة 

ّ
�الأبر�صي ر�عي  �حتفل  �لدير،  وفي 

ة ولكن هناك م�صيرة فرديّة يدعونا �إليها �الأب ب�صارة وهي �لم�صيرة 
ّ
نقوم بم�صيرة جماعي

بهذه  نقوم  باأن  ب�صارة  �الأب  فلنَِعد  بالقد��صة،  رغبة  على  داللة  �ليوم  وجودنا  ة، 
ّ
�لد�خلي

لكّل  بل  فقط،  للرهبان  لي�صت  �لم�صيرة  �أعماقنا، وهذه  في  ر 
ّ
نتغي لكي  ة 

ّ
�لد�خلي �لم�صيرة 

جميًعا  لنا  �إنّها  ا. 
ًّ
علماني �أم  كاهنًا  �أم  �أ�صقًفا  دعوته،  كانت  مهما  ملتزم،   

ّ
م�صيحي �إن�صان 

ن�صكر  قائاًل:  ة كلمته 
ّ
�الأبر�صي �لقد��صة. وختم ر�عي  �لى  ن�صل  بمثابة خارطة طريق كي 

�هلل باأّن عددنا �ليوم كبير و»عيلة �أبونا ب�صارة« تنمو وتكبر �صنة بعد �صنة، ونطلب من �هلل 

ا �أكثر �صبًها باالأب ب�صارة. تلى �لقّد��س  �أن نكون في �ل�صنة �لقادمة �أكثر عدًد�، ولكن �أي�صً

م.
ّ
بركة �لقر�بين ثّم زيّاح بال�صموع �لى �صريح �لمكر

من 12 ت�شرين الأّول الى 12 ت�شرين الثاني 201٦

يوم الأربعاء 12 ت�شرين الأّول، و�صل �الأب �لعاّم �لى مطار ترودو في مونتريال 

�أبو زغيب وبعثة تيلي  ــ كند�، ير�فقه �الأب �صربل ر��صد، وكان في ��صتقباله �الأب ربيع 

مونتريال.  في  ة 
ّ
�لرهباني بيت  من  معه   

ّ
�إعالمي لها حديث  كان  �لتي  ونور�صات،  لوميار 

ة 
ّ
ة �لمخّل�صي

ّ
وفي هذ� �لحديث �أو�صح �الأب �لعاّم �إطار زيارته �ل�صنويّة �لتفقديّة للرهباني

 و�لتفّقدي لعمل 
ّ
فيها ودو�فع زيارته قائال: »�إّن زيارتي �لى كند� تاأتي في �الإطار �لتقييمي

ون. كما �أنّها تاأتي 
ّ
ين في كند� حيث توجد رعايا يقوم بخدمتها �لمخّل�صي

ّ
�الآباء �لمخّل�صي

زيارة الرئي�س العام الى كندا واأميركا

م�شيرة الأب المكّرم ب�شارة اأبو مراد
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فاإّن زيارتي هي  �� 2017 وبالتالي   2016 �لعام  لبرنامج عمل  �لتح�صير  �إطار  ا في  �أي�صً

زيارة تفقديّة �صنويّة تبد�أ من كند� و�صواًل �لى �أميركا حيث لدينا دير �لقّدي�س با�صيليو�س 

ة 
ّ
في ميثون و�لعديد من �لرعايا �لتي نقوم بخدمتها«. وعن �لتحّديات �لتي تو�جه �لرهباني

�لمجتمع  طليعتها  وفي  تحّديات  جملة  »هناك  �لعاّم:  �الأب  �أجاب  كند�  في  ة 
ّ
�لمخّل�صي

�لدور  هنا  وقالبًا، ومن  قلبًا  �لعائلة  تهّز  م�صكالت  عنه من  ينتج  وما  ذ�ته،  بحّد  �لكندّي 

�أجل  من  �لعائالت،  �أو��صر  و�صّد  تمتين  في  مًعا  ة 
ّ
و�لرهباني �لكني�صة  عاتق  على  �لملقى 

حّث �أبنائها على �لتم�ّصك بالقيم و�الإيمان. و�أ�صاف، �إّن �لتحّدي �لثاني يكمن في ملف 

د�ئم ال�صتقبال  ��صتعد�د  نكون على  لكي  ويحّثنا  كبيرة  �أعباء  علينا  يرتّب  �لذي  �لهجرة 

ة 
ّ
ة«. وعن �ل�صوؤ�ل حول �ال�صتر�تيجي

ّ
�إخوتنا �لمهّجرين، لكي نوؤّمن لهم �لخدمة �لروحي

ة و��صحة وتتلّخ�س 
ّ
ة �لرهباني

ّ
�أّن ��صتر�تيجي �أّكد  ة في �لغرب 

ّ
ة �لمخّل�صي

ّ
�لمرتّقبة للرهباني

�لغرب  في  فهدفنا  �أر�صهم  في  ين 
ّ
�لم�صيحي تثبيت  �ل�صرق  في  هدفنا  كان  »�إذ�  كالتالي: 

رعوّي  موؤتمر  عقد  خالل  من  �إليه  نتطّلع  ما  وهذ�  باإيمانهم،  �لتم�ّصك  على  حّثهم 

ة بغية مّد ج�صر �لتو��صل بين �ل�صرق و�لغرب، وهذ� �لعمل ال يتحّقق 
ّ
ة �لمخّل�صي

ّ
للرهباني

للعمل  ي�صّكل خارطة طريق جديدة  �لذي  ين 
ّ
�لكني�صة و�لعلماني بين  �لوثيق  بالتعاون  �إاّل 

�إلى  �لعائلة، وبالن�صبة  �لدعو�ت هو  فاإّن منبع  ة 
ّ
�لرهباني �لدعو�ت  �لر�عوّي. وبخ�صو�س 

ملتزمين  �صبابًا  �إلينا  و�أر�صل  �لدعو�ت  من  كثيرة  نعًما  علينا  �لرّب  �أمطر  فقد  تنا 
ّ
رهباني

�لمر�صلين  و�ل�صهد�ء  �لقّدي�صين  من  تاريًخا  تحمل  ة 
ّ
�لمخّل�صي ة 

ّ
�لرهباني ة. 

ّ
�لكن�صي بالحياة 

�لدعو�ت  ت�صاعف  �إّن  وباخت�صار،  �لكني�صة.  خدمة  �صبيل  في  �أنف�صهم  بذلو�  �لذين 

ة في 
ّ
ة �لمخّل�صي

ّ
ة هو مكافاأة على �لعمل �لذي قام به �آباوؤنا. يعود وجود �لرهباني

ّ
�لرهباني

في   
ّ
مخّل�صي ر�هب  �أّول  وجود  �لتاريخ  هذ�  �صّجل  حيث   ،1892 �لعاّم  �إلى  كند� 

ة على تغذية �لرعايا في 
ّ
مونتريال يُدعى بيار �ل�صامي؛ ومنذ ذلك �لوقت عملت �لرهباني

ة في كند� هو ح�صور قديم بحيث لم يكن 
ّ
ا. �إًذ� �إّن ح�صور �لرهباني

ًّ
ا وروحي

ًّ
كند� كن�صي

تحت�صن  ة 
ّ
�لمخّل�صي ة 

ّ
�لرهباني وكانت  كند�  في  ين 

ّ
�لملكي للروم  مطر�ن  �الأثناء  تلك  في 

وبد�أت  لها،  ة  خا�صّ ة 
ّ
هيكلي تاأخذ  �لكني�صة  بد�أت  �لوقت  ومع  ين. 

ّ
�لم�صرقي كّل  وتخدم 

ن�صر  �صمعان  �الأب  �إ�صترى   1923 �لعام  في  �لموؤمنين.  �أمام  �أبو�بها  تفتح  �لكنائ�س 
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ة 
ّ
ة بناء كني�صة لالأبر�صي

ّ
 كني�صة من �الأنغليكان وفي مرحلة ثانية �أعادت �لرهباني

ّ
�لمخّل�صي

�أ�صقف  �أّول  وهو   ،1979 �لعام  في  حكيم  مي�صال  �لمطر�ن  رعايتها  ��صتلم  حين  �إلى 

�إلى  باالإ�صافة  �إبر�هيم،  �إبر�هيم  �لمطر�ن  ثّم  ومن  حّجار  �صليمان  �لمطر�ن  تبعه   ،
ّ
ملكي

ة. وفي هذ� �ل�صياق، �أّكد �الأب �لعاّم 
ّ
�لع�صر�ت من �لكهنة �لذين خدمو� في هذه �الأبر�صي

هي  �لكني�صة  الأّن   
ّ
و�لعلماني  

ّ
�الإكليريكي بجناحيها  �إاّل  تطير  �أن  يمكن  ال  �لكني�صة  �أّن 

ة عن 
ّ
�أهّمي تقّل   ال 

ّ
�لعلماني فاإّن ر�صالة  �لم�صيح، وبالتالي  ي�صوع  با�صم  �لموؤمنين  جماعة 

ر�صالة �لر�هب �أو �لر�هبة وال تقّل عن �لدور �لذي يقوم به �لكاهن في �لكني�صة«.

ة 
ّ
كاتدر�ئي في  ا 

ًّ
�إلهي قّد��ًصا  �لعاّم  �لرئي�س  تر�أّ�س  الأّول،  ت�شرين   1٦ الأحد  ويوم 

ر��صد،  �صربل  و�الأب  زغيب  �أبو  ربيع  �الأب  ة 
ّ
�لرعي كاهن  فيه  �صاركه  �لمخّل�س، 

�ألقى عظة تحّدث  و�صمام�صة، بح�صور ح�صد كبير من �لموؤمنين. وبعد تالوة �الإنجيل، 

فيها عن �أبعاد زيارته �ل�صنويّة �لى كند� و�أميركا، منّوًها بالعمل �لذي يقوم به �الآباء في 

�ليوم  �لعالم، وما نر�ه  �لرّب باتت محاَربة في هذ�  باأّن كلمة  رعاياهم في كند�. و�أّكد 

�إلى هذه �لمحاربة، ولكن  من تهجير وخطف وتدمير للقيم و�لتر�ث و�لح�صارة مرّده 

�لم�صيح  و�أ�صاف:  �لتب�صيرّي.  و�لعمل  �الإيمان  من  بمزيد  �لحرب  هذه  نو�جه  �أن  علينا 

�أعطانا �لخال�س، ومن يعي�س هذ� �لخال�س ينال �لحياة �الأبديّة، ومن هنا نوّجه �لدعوة 

كلمة  تخنق  �لحياة  هموم  يدع  ال  و�أن  حياته  في  �هلل  كلمة  يعي�س  لكي  موؤمن  كّل  �إلى 

�لرّب.

و�صربل،  با�صط  وبرنار  ربيع  و�الآباء  �لعاّم  �الأب  ز�ر  الأّول،  الثالثاء 1٨ ت�شرين 

ة في مونتريال، وتناولو� معه 
ّ
�لمطر�ني د�ر  �إبر�هيم في  �إبر�هيم  �لمطر�ن  ة 

ّ
�الأبر�صي  

َ
ر�عي

للتد�ول في �صوؤون خدمة  به في جل�صة مغلقة  �لعاّم  �لغد�ء، وبعدها �جتمع �الأب  طعام 

ة في كند�.
ّ
ة �لر�عويّة و�لروحي

ّ
�لرهباني

يوم الأربعاء 1٩ ت�شرين الأّول، ز�ر �الأب �لعاّم �الأب �إبر�هيم حّد�د في تورونتو 

باالأب  �جتمع  وبعدها  مًعا،  �لغذ�ء  �لجميع  تناول  وهناك  و�صربل  ربيع  �الأبو�ن  ير�فقه 

�إبر�هيم على �نفر�د قبل �أن يعود �إلى مونتريال في �ليوم نف�صه.
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�صمعان  و�أنطو�ن  ربيع  �الآباء  برفقة  �أوتاو�  ز�ر  الأّول،  ت�شرين   20 الخمي�س  يوم 

بهما  باالأبوين مكاريو�س وهبي و�صمير �صركي�س و�جتمع  �لتقى  وبرنار و�صربل، حيث 

كّل بمفرده، ثّم تناول �لجميع �لغذ�ء في �أنط�س �لكني�صة.

 في كني�صة مار �ليا�س 
ّ
الأحد 23 ت�شرين الأّول، �إحتفل �الأب �لعاّم بالقّد��س �الإلهي

من  كبير  عدد  بح�صور  با�صط،  برنار  �الأب  ة 
ّ
�لرعي كاهن  يعاونه  كند�،  ــ  الفال  في 

و�لذي  برنار  �الأب  به  يقوم  �لذي  �لكبير  بالعمل  �لعاّم  �الأب  ه  نَوّ �لعظة  �لموؤمنين. وفي 

ا بتاأ�صي�س  ة �لمباركة في �أقل من �صنتين، منّوًها �أي�صً
ّ
�أثمرت �أتعابه عن تاأ�صي�س هذه �لرعي

�لذين  وكّل  �لحا�صرين  و�صكر  لالأوالد،  �لاّلفت  وبالح�صور  �لجميل  و�أد�ئها  �لجوقة 

�صاعدو� في هذ� �لتاأ�صي�س م�صّجًعا �إيّاهم على �لوقوف د�ئًما �لى جانب �لكاهن، و�لعمل 

لقمة  حول  �لعاّم  �الأب  مع  ة 
ّ
�لرعي �جتمعت  �لقّد��س  بعد  ة. 

ّ
�لرعي نجاح  �صبيل  في  مًعا 

ة.
ّ
محب

ر�عي  مع  مطّول  ب�صكل  و�جتمع  �لعاّم  �الأب  عاد  الأّول،  ت�شرين   2٤ الثنين 

ة على كاّفة �الأ�صعدة.
ّ
ة ود�ر �الإجتماع حول �أو�صاع �لكهنة �لعاملين في �الأبر�صي

ّ
�الأبر�صي

 
ّ
يوم الأحد ٣٠ ت�شرين الأّول، عاد �الأب �لعاّم �لى �أوتاو� و�حتفل بالقّد��س �الإلهي
كاهن  �صركي�س  �صمير  �الآباء  �لقّد��س  في  وعاونه  وبول�س،  بطر�س  �لقّدي�َصين  كني�صة  في 

�صمير  �الأب  �لعظة رّحب  بّليكي. وفي  ر��صد وجورج  �صمعان و�صربل  و�أنطو�ن  ة 
ّ
�لرعي

باالأب �لعاّم �لذي بدوره �صكر �الأب �صمير و�الأب ومكاريو�س وهبي )�لغائب(، وجميع 

ات ومجل�س ر�عوّي كي تبقى �صهادة �لوجود 
ّ
ين وجمعي

ّ
ة من علماني

ّ
�لعاملين في �لرعي

 حا�صرة في �أر�س كند�، وهذ� �لح�صور تاأ�ّص�س منذ عام 1892، وتعّزز طيلة 
ّ
�لم�صيحي

ز�لو  ما  �لذين  و�الآباء  �ل�صماويَّة  �الأخد�ر  �إلى  �صبقونا  �لذين  �الآباء  بف�صل  �صنة   124

ة وتُثني عليه، الأنّه عمل �لكني�صة في خدمة 
ّ
يخدمون �ليوم، وهذ� �لعمل تفتخر به �لرهباني

�الإن�صان. وو�صع �الأب �لعاّم �لموؤمنين في �أجو�ء �لخدمة و�لدعو�ت و�لترميم �لذي تقوم 

�إيّاهم �لى �ل�صالة الأجل  ة في معلوال. وختم عظته د�عيًا  ة في �ل�صرق وخا�صّ
ّ
به �لرهباني
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على  غد�ء  �أُقيم  �لقّد��س  بعد  الأجلهم.  ة 
ّ
�لرهباني ت�صّلي  مثلما  ة 

ّ
�لرهباني والأجل  �لكهنة 

�صرف �لرئي�س �لعاّم في �صالة �لكني�صة.

 لكهنة كند� برئا�صة 
ّ
�أُقيم �الجتماع �لعاّم �لرهباني يوم الثالثاء 1 ت�شرين الثاني، 

وبرنار  �صمعان  و�أنطو�ن  زغيب  �أبو  وربيع  �لحّد�د  �إبر�هيم  �الآباء  وم�صاركة  �لعاّم  �الأب 

و�أفر�م  وهبي  مكاريو�س  �الأبو�ن  عنه  وغاب  ر��صد  و�صربل  �صركي�س  و�صمير  با�صط 

وتخّلله  ة، 
ّ
�لرهباني بيت  في   

ّ
�الإلهي بالقّد��س  �لعاّم  �الأب  �حتفل  �الجتماع  بعد  قردوح. 

ة �لمطر�ن �إبر�هيم �إبر�هيم 
ّ
ة. وم�صاء �ليوم نف�صه �أقام ر�عي �الأبر�صي

ّ
تجديد �لنذور �لرهباني

كاّفة  �لكهنة  بح�صور   �لخا�ّس  بيته  في  �لعاّم  �الأب  �صرف  على  وع�صاء  ��صتقبال  حفل 

ة 
ّ
�لرهباني ممّثل  ب�صفته  �لعاّم  �الأب  �ل�صيادة  �صاحب  وقّدم  �الأ�صدقاء.  من  وح�صد 

�لذين  و�الأجد�د  �الآباء  �أمانة  حامل  باأنّه  �إيّاه  و��صًفا  �لعالم  �أنحاء  جميع  في  ة 
ّ
�لمخّل�صي

ا بركة �الأب ب�صارة �أبو مر�د �لر�هب  ة، وهو يحمل �أي�صً
ّ
�أ�ص�صو� في كند� و�أميركا �ل�صمالي

�إيّاه على كّل �لخدمة �لتي يقوم بها �الآباء. وبدوره �صكر �الأب �لعاّم  ، �صاكًر� 
ّ
�لمخّل�صي

ر عن فرحه بوجوده في مونتريال �لعزيزة على 
ّ
�صاحب �ل�صيادة على هذ� �ال�صتقبال وعب

كالًّ  �الآباء  و�صكر  �صنو�ت،   10 طيلة  �صابًقا  وخدمهم  �أحبهم  �لذين  �لنا�س  وبين  قلبه، 

ة.
ّ
ة �لمخّل�صي

ّ
با�صمه، على تفانيهم في �لعمل، �لذي من خالله يعك�صون وجه �لرهباني

ــ  ميثون  في  با�صيليو�س  مار  دير  �لعاّم  �الأب  ز�ر  الثاني،  ت�شرين   2 الأربعاء 

فار�س خليفات ومارتن حياة والري  �الآباء  �لتقى  ة، وهناك 
ّ
�الأميركي �لمّتحدة  �لواليات 

ا �لذي تفّقده 
ّ
تومينيللي و�الأخ �لجديد مايكل هام، باالإ�صافة �إلى �لمطر�ن جان عادل �إيلي

في �لم�صت�صفى، وكان لالأب �لعاّم في ميثون لقاء�ت فرديّة بكّل �الآباء.

�لعاّم ير�فقه  ال�شبت 5 ت�شرين الثاني، بدعوة من �الأب غبريال غّنوم �صافر �الأب 

�أوتيل  في  �أُقيم  ع�صاء  حفل  في  �صاركو�  حيث  فلوريد�  �إلى  و�صربل  فار�س  �الأبو�ن 

�لماريوت في منطقة بوكار�تون، وذلك بمنا�صبة يوبيل 25 �صنة لرعّية �لقّدي�س نيقوالو�س 

�لمطر�ن  �الأبر�صّية  ر�عي  �لحفل  1991. ح�صر  عام  تاأ�ّص�صت  �لتي  ر�ي،  ديل  منطقة  في 

نيقوال �صمر� وح�صد كبير من �لمدعّوين. وفي �ليوم �لتالي، �أي �الأحد، �صارك �الأب �لعاّم 
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نيقوالو�س،  �لقّدي�س  كني�صة  في  �الأبر�صّية  ر�عي  به  �حتفل  �لذي   ،
ّ
�الإلهي �لقّد��س  في 

من  كبير  و�صربل وجمهور  فار�س  و�الأبوين  غّنوم  غبريال  �الأب  �لرعّية  كاهن  بح�صور 

�لموؤمنين. في ختام �لقّد��س �صكر �الأب غبريال �صيادة �لمطر�ن و�الأب �لعاّم لح�صورهما 

 
ّ
�لكن�صي �لرئي�صين  بوجود  �لم�صاعفة  �لبركة  على  موّكًد�  �ليوبيل،  فرحة  وم�صاركتهما 

�لمباركة،  �لكني�صة  هذه  ليزور  ا  خ�صي�صً قدم  قد  �لعاّم  �الأب  و�أّن  ة  خا�صّ مًعا،   
ّ
و�لرهباني

وللمنا�صبة قّدم �الأب غبريال �أيقونة �ل�صدر ل�صيادة �لمطر�ن و�صليب �ل�صدر لالأب �لعاّم، 

�لقّد��س غد�ء في  �لرعّية. عقب  �أبناء  �لمح�صنين من  لبع�س  �لتكريم  مت دروع  كما وقَدّ

قاعة �لكني�صة ثّم لقاء خا�ّس بين �الأب �لعاّم ور�عي �الأبر�صّية.

الإثنين 7 ت�شرين الثاني، تحت عنو�ن: »ال �أحد يُدفن وحيًد�« و�صمن �إطار عمله 

معظمهم  ا  �صخ�صً  20 لحو�لي   � جنازًّ غبريال  �الأب  �أقام  م�صت�صفى،   14 لحو�لي  كمر�صد 

من �لمتروكين و�لذين لي�س لديهم عائالت، تر�أّ�صه �صيادة �لمطر�ن و�صارك به �الأب �لعاّم 

و�الأبو�ن فار�س و�صربل. وكان لهذه �لم�صاركة وقع موؤثّر في قلوب �لحا�صرين و�لعاملين 

مع �الأب غبريال. بعد �لدفن تناول �لجميع �لغد�ء وبعد �لظهر كانت �لعودة �إلى ميثون.

�الأب  �إلتقى  ميثون،  دير  في   
ّ
�ل�صباحي �لقّد��س  بعد  الثاني،  ت�شرين   ٨ الثالثاء 

تّم  �لظهر  وبعد  عزيز.  وكليمان  رزق  �أنطو�ن  �الأبوين  من  بكّل  فردّي  ب�صكل  �لعاّم 

بعدها رجع  �لدير،  في  �لم�صاعدين  ين 
ّ
�لعلماني �الآباء وبع�س  �صّم  �لذي  �لعاّم  �الجتماع 

يوم  ويعود  زيارته  مختتًما  �الآباء،  مع  �للقاء�ت  لي�صتكمل  مونتريال،  �إلى  �لعاّم  �الأب 

�ل�صبت 12 ت�صرين �لثاني �لى لبنان.

ة �ل�صنويّة في دير �لمخّل�س من 14 �لى 18 ت�صرين �لثاني 
ّ
�أُقيمت �لريا�صة �لروحي

، وكانت بعنو�ن »جديد �لحياة 
ّ
2016، �ألقى مو�عظها �الأب يونان عبيد �لمر�صل �للبناني

�لم�صتركة« و»�لتنّوع في �لجماعة«  »�لحياة  »�إ�صارة �ل�صليب« �لى  ة«. و�نطلق من 
ّ
�لجماعي

 بالخير« 
ّ
و»�لجماعة في حالة تن�صئة د�ئمة« و»�لتجربة«، و»�ل�صلطة« و»�لجماعة تقهر �ل�صر

الريا�شة الروحّية ال�شنوّية مع الأب يونان ْعَبْيد
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 .»
ّ
�الجتماعي و�لتو��صل  �الإعالم  و»و�صائل  و»�لم�صّنون«  و�لحقيقة«  ة 

ّ
�لجماعي و»�لحياة 

للطريقة  ا  �لم�صاركين جميًعا، خ�صو�صً نفو�س  ب في 
ّ
�لطي �الأثر  �لمو��صيع  وكان لجميع 

بة �لتي يعتمدها �الأب �لو�عظ �لمحترف.
ّ
�لمحب

�لذكر  �ل�صعيد  �لموؤ�ّص�س  ذكرى  بمنا�صبة   ،2016 �لثاني  ت�صرين   19 �ل�صبت  يوم 

و�لن�صف  �لتا�صعة  �ل�صاعة  �لكني�صة  في  �لرهبان  �إجتمع   ،
ّ
�ل�صيفي �أفتيميو�س  �لمطر�ن 

لالأب  �لى حديث  �أ�صغو�  ثّم  �لموؤ�ّص�س،  حياة  من  محّطات  بع�س  في  ويتاأّملو�  ليرنّمو� 

ع�صرة  �لحادية  �ل�صاعة  وعند  �ليوم«.  ة 
ّ
�لرهباني �لحياة  وتحّديات  »�آفاق  بعنو�ن  �لعاّم 

، يعاونه جمهور كبير من �لكهنة، بح�صور 
ّ
و�لن�صف �حتفل �الأب �لعاّم بالقّد��س �الإلهي

ة �لجليل �صيادة �لمطر�ن جورج 
ّ
ة �لمطر�ن �إيلي ب�صارة حّد�د، ور�عي �أبر�صي

ّ
ر�عي �الأبر�صي

تخّلل  �لموؤمنين.  من  وح�صد  و�لرهبان  �لر�هبات  وجمهور  و�زن،  منى  و�الأّم  بقعوني، 

�لم�صري،  �لزعتري، جوزيف  �إخوة وهم: فادي  �لموؤّقتة لخم�صة  �لنذور  �إبر�ز  �لقّد��س 

�ألب�س �الأب �لعاّم  �أبو رجيلي. وبعدها مبا�صرة  ري�صار فرعون، بول ديمرجيان و�أنطوني 

و�أنطوني  �صعدى  �أبو  يون�س عون، عامر وهبة، رودي  �إخوة هم:  �البتد�ء الأربعة  ثوب 

ة �لباّر، وب�صيادة �لمطر�ن 
ّ
ة �إبن �لرهباني

ّ
د�غر. وفي �لعظة رّحب �الأب �لعام بر�عي �الأبر�صي

جوزيف  )�الأخ  �أخته  �بن  نذر  في  للم�صاركة  ا  ي�صً خ�صّ ح�صر  �لذي  بقعوني  جورج 

وبكّل  �لر�هبات  و�الأخو�ت  و�زن  منى  �الأّم  �لعاّمة  بالرئي�صة  ا  �أي�صً ورّحب  �لم�صري(، 

�لحا�صرين، مهّنئًا �لناذرين و�لمبتدئين �لجدد، و�صاكًر� �أّواًل �لرّب �لذي ير�صل �لدعو�ت 

�الأب   
ّ
و�لحالي و�كيم،  نبيل  �لمدبّر  �الأب  �ل�صابق  �البتد�ء  معّلَمي  وثانيًا  ة، 

ّ
�لرهباني �إلى 

م.  �أبناء ب.  �لقر�بين جّدد  وبعد دورة  ميخائيل حّد�د.  �الأب  م�صاعده  مع  ن�صال جبلي 

ة بدًء� باالأب �لعاّم مروًر� باالآباء ثّم �الإخوة. تال �لقّد��س غد�ء للجميع 
ّ
نذورهم �لرهباني

في مائدة �لمدر�صة.

عيد الموؤ�ش�س ونذور رهبانية ولب�س ثوب الإبتداء



35

دة �إلى �لهيكل، عيد د�ر 
ّ
�الأحد 20 ت�صرين �لثاني 2016، بمنا�صبة عيد دخول �ل�صي

 في كني�صة �لد�ر، وعاونه مديرها �الأب طالل 
ّ
�لعناية، �إحتفل �الأب �لعاّم بالقّد��س �الإلهي

بح�صور  حّجار،  ر�مي  و�ل�صّما�س  خلف  وحبيب  وهبة  مكاريو�س  و�الأبو�ن:  تعلب 

�لجديد  �لد�ر  �لعاّم بمدير  �الأب  �لموؤمنين. وفي عظته رّحب  �لد�ر وح�صد من  �أ�صدقاء 

�ل�صغبيني  نقوال  �الأب  �ل�صابق  �لمدير  �صاكًر�  ر�مي،  �ل�صّما�س  وم�صاعده  طالل  �الأب 

و�الآباء حبيب خلف، جيلبير وردة ومي�صال نقوال، لما قّدموه من جهد في �صبيل �لر�صالة 

د�ر  خالل  من  �لحبيبة،  �لمنطقة  هذه  في  ة 
ّ
�الجتماعي ة 

ّ
�لرهباني م�صيرة  لمتابعة  و�لعمل 

�الأب  ودعا   .
ّ
�لخم�صيني بيوبيلها  �ليوم  تحتفل  و�لتي   ،1966 عام  تاأ�ّص�صت  �لتي  �لعناية 

�ل�صعوبات،  �زد�دت  ومهما  �الأحمال،  كثرت  مهما  �لخوف  لعدم  �لجديد  �لمدير  �لعاّم 

ا عمل �لروح  ة لي�س فقط ب�صريًّا، بل هو �أي�صً
ّ
وذلك �نطالًقا من �الإيمان باأّن عملنا كرهباني

بالثمر  وناأتي  �صالحة  �صهادة  نوؤّدي  لكي  �صعفنا  في  ويقّوينا  �لطريق،  في  ير�صدنا  �لذي 

ا لالأ�صتاذ جوزيف �لحاج تقديًر� لجهوده 
ًّ
د. بعد �لعظة قّدم �الأب �لعاّم درًعا تكريمي

ّ
�لجي

ة في �صالون �لد�ر.
ّ
ة. تال �لقّد��س لقمة محب

ّ
�لمبذولة في �لمدر�صة �لمهني

ة البنها 
ّ
ة بالر�صامة �لكهنوتي

ّ
م�صاء �الأحد 20 ت�صرين �لثاني 2016، فرحت �لرهباني

ة �صيد� 
ّ
�أبر�صي يد ر�عي  بو�صع  �لمخّل�س،  دير  في  مذ�بحها  �ل�صّما�س ر�مي حّجار على 

�لمطارنة:  �ل�صيادة  �أ�صحاب  بح�صور  وذلك  حّد�د.  ب�صارة  �إيلي  �لمطر�ن  �لقمر  ودير 

�إبر�هيم نعمة وجول يو�صف زريعي و�ليا�س �صّقور و�الأر�صمندريت نقوال حكيم ممّثاًل 

�لجديد  �لمرت�صم  و�أهل  م.  ب.  و�إخوة  و�آباء  دروي�س،  يوحّنا  ع�صام  �لمطر�ن  �صيادة 

بر�صامة  ة عن �صروره 
ّ
�الأبر�صي ر ر�عي 

ّ
ات. في عظته، عب

ّ
�لمخّل�صي �لر�هبات  وح�صد من 

�الأب ر�مي حّجار، وقال:

الر�شامة الكهنوتّية لل�شّما�س رامي حّجار 

عيد دار العناية 201٦
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�صنة  �ختتام  يوم  �ليوم،  هذ�  في  بالحرّي  وكم  �لقد�س،  �لروح  �ل�صيامة هي عمل 

�لرحمة، يمالأ �لرّب رحمته في قلب �لمرت�صم �لجديد ليكون كاهنًا رحيًما. و�صكر عائلة 

�لقيم  من  �لكافي  �لكّم  �إي�صال  على  و�صهرت  �هلل  الإر�دة  باالأمانة  زت 
ّ
تمي �لتي  �لحّجار 

 
ّ
 ورهباني

ّ
 وليترجي

ّ
ة قيتولي �لنا�صطة و�لمعروفة بتقليد كن�صي

ّ
لر�مي و�إخوته. �إنّه �بن رعي

�لت�صل�صل في عد�د  �أن يحافظ على  ر 
ّ
قر �ليوم ر�مي وقد  �لتقليد يحمله  عامر. كّل هذ� 

ج منها �لعديد من كبارنا، �أ�صاقفة ورهبانًا وكهنة 
ّ
�صين من قيتولي. وهي �لتي تََخر

ّ
�لمكر

ين برزو� في �لكني�صة و�لوطن.
ّ
وعلماني

ب�صارة  �إيلي  �لمطر�ن  �صيادة  فيها:  جاء  ومّما  كلمته،  �لجديد  �لكاهن  �ألقى  بعدها 

�لموّقرين  �ليا�س �صّقور  �إبر�هيم نعمة، جول زريعي،  �ل�صيادة:  �أ�صحاب  �لموّقر،  �لحّد�د 

ح�صرة �الأر�صمندريت نقوال حكيم ممّثل �صيادة �لمطر�ن ع�صام يوحّنا دروي�س �لموّقر 

مدبّريه  ومجل�س  �الحتر�م  �لجزيل  ديب  �أنطو�ن  �الأر�صمندريت  �لعاّم  �لرئي�س  قد�س 

و�لرهبان  �لكهنة  �إخوتي  �لفا�صلة،  و�زن  منى  �الأم  �لعاّمة  �لرئي�صة  ح�صرة  �لكر�م، 

�الأر�س  �لى  »تعال  ي�صوع.  �لم�صيح  في  و�أخو�تي  �إخوتي  �لحبيبَين،  و�لديَّ  و�لر�هبات، 

فيها  �أجد  �لحياة  من  نوع  �أّي  ذ�تي:  �أ�صاأل  كنت  ف 
ّ
وني �صنو�ت  �صبع  منذ  �أريك«،  �لتي 

هل  �أعي�صها؟  كنت  كما  حياتي  تكفيني  هل  خاللها؟  من  ذ�تي  �أحّقق  �أن  و�أقدر  نف�صي 

كاٍف  هو  ة 
ّ
�لم�صيحي بالحياة  �لتز�مي  هل  ذ�تي؟  تحقيق  في  ة 

ّ
�لجامعي �صهادتي  �صاهمت 

ًز� 
ّ
تمي �أكثر  بطريقة  �لم�صيح  و�تّباع  �لعي�س  في  �لتعّمق  باإمكاني  �أم   ،

َّ
في �هلل  الأحّقق دعوة 

�لجو�ب  �صعوبة  و�أجد  �أفكاري  في  تختلج  كانت  وغيرها  �الأ�صئلة  تلك  كّل  وجذريّة؟ 

�أّن  �أريك«. ن�صمع غالبًا   �لروح �لقد�س: »تعال �لى �الأر�س �لتي 
َّ
�أن هم�س في عليها �لى 

تلبية دعوة �هلل لنا هي في تقديم �لذ�ت هلل تقدمًة ومحرقة تاّمة، �أو هي بمثابِة قتل لكّل 

�أجل ربح ملكوت �هلل. لي�صت �لدعوة تدميًر� �صاماًل وكاماًل لمقّدر�تنا، فاهلل  ما فينا من 

�صين تع�صاء، دون مو�هب 
ّ
ال يريدنا �أن نبيد �لمو�هب �لتي وهبنا �إيّاها، وال �أن نكون مكر

 و�لكامل: »�أتيت ليكون فرحكم كاماًل«. 
ّ
ومقّدر�ت. بل يريدنا �أن نحيا �لفرح �لحقيقي

 و�لد�ئم من 
ّ
�لدعوة �إًذ� هي بناء كياننا لكي نحيا ب�صالم �لقلب مكت�صفين �لفرح �لحقيقي

 عن �ل�صعادة �الأبديّة لكي 
ّ
خالل تتميم �لدعوة �لتي ُدعينا �ليها. فحياتنا هي بحث م�صتمر
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وهكذ�  �أهبها«،  �أنا  بل  �أحد،  مّني  ياأخذها  ال  »حياتي  ي�صوع  قال  �الآخرين.  مع  ن�صاركها 

�أن  ي دعوة �هلل، نلتزم بخيار يتطّلب تخّليًا وت�صحيات، فاهلل يريدنا 
ّ
ا، حين نلب �أي�صً نحن 

�أّمي وم�صحني  بطن  �لذي دعاني من  �هلل  �أ�صكر  �أن  �أّواًل  �أوّد   .
ّ
�لحقيقي �لفرح  نحيا هذ� 

و�أر�صلني الأب�ّصر به �إخوتي �لب�صر. ثّم �أتوّجه ب�صكري �لخال�س و�متناني لعائلتي �ل�صغيرة 

�للَذين  �لحبيبَين  و�لديَّ  بالذكر  و�أخ�ّس  ولكني�صته.  هلل  تي 
ّ
ومحب �لم�صيحي   

َ
�إيماني مهد 

 بالتعليم في �أح�صن �لمد�ر�س و�لجامعات. كما 
َّ
�هتّما بتربيتي �ل�صالحة ولم يبخال علي

وت�صجيعهم  لي  لم�صاعدتهم  �لحّجار  ميليا  �لخوريّة  وجّدتي  عائلتي  �أفر�د  كّل  �أ�صكر 

ة �لكبرى في جعيتا. �أوّد 
ّ
�صي �صنة 2009 ودخولي �لى �الإكليريكي

ّ
 منذ بد�ية تكر

ّ
�لم�صتمر

�الأر�صمندريت  �لعام  رئي�صها  ب�صخ�س  ة 
ّ
�لمخّل�صي ة 

ّ
�لبا�صيلي ة 

ّ
�لرهباني ا  �أي�صً �أ�صكر  �أن 

ة 
ّ
�لرهباني �لتن�صئة  لي  وقّدمت  دعوتي  رعت  �لتي  �الحتر�م،  �لجزيل  ديب  �أنطو�ن 

مني  �صنعتم  لقد  �لعام،  �أبانا  مذ�بحها.  على  كاهنًا  تقّدمني  و�الآن  ة 
ّ
و�لالهوتي ة 

ّ
و�لفل�صفي

�إن�صانًا جديًد�، ولو عن غير ��صتحقاق، فبركتكم وعطفكم �الأبوّي باال�صافة �لى �صوت 

�لمعّلم �الإلهي »�أنا معكم ال تخافو�« قد �صّجعاني الأطرح عّني �لخوف و�الأفكار �لب�صريّة 

و�أ�صّلم نف�صي بالكامل هلل �لذي عليه �أتوّكل. �أرفع �صكري �لجزيل ل�صيادة �لمطر�ن �إيلي 

�لو�صم  وقّلدني  ر�أ�صي  على  يده  وو�صع  م 
ّ
تكر �لذي  �لوقار   

ّ
�لكلي �لحّد�د  ب�صارة 

تر�فقني  �صوف  بركة  هي  هامتي،  فوق  ب�صطموها  �لتي  فيمينكم  �لمقّد�س.  �لكهنوتي 

ة 
ّ
�لرهباني تن�صئتي  �لذين تعاقبو� على  �أ�صكر �الآباء �لمخّل�صيين  ثّم  �أيّام حياتي. من  طو�ل 

جبلي  ن�صال  �الأب  �البتد�ء،  في  نقوال  مي�صال  �الأب  �لمن�صرمة:  �ل�صنو�ت  �ل�صبع  طيلة 

كما  �إبر�هيم،  وند�ء  با�صط  برنار  �الأبوين  وم�صاعَديه  �ل�صابق  �لكبرى  ة 
ّ
�الإكليريكي رئي�س 

ة �لكبرى �لحالي. لكم مّني جزيل 
ّ
ور رئي�س �الإكليريكي

ّ
�أ�صكر �الأب �لمدبّر جوزيف جب

غمرني  �لذي  رعد  عبدو  �الأب  �بي 
ّ
عر �أ�صكر  و�إنّي  كما  و�لتقدير.  و�الحتر�م  �ل�صكر 

�أتقّدم  ة. 
ّ
�لرهباني بالحياة  و�لنمّو  و�الجتهاد  �لمثابرة  على  دوًما  يحّثني  وكان  ته 

ّ
بمحب

ومنحني  جانبي  �لى  وقف  �لذي  �لعناية  د�ر  مدير  تعلب  �الأب طالل  من  ا  �أي�صً بال�صكر 

�لذين  �لرهبان  �إخوتي  �أ�صكر  �ليوم.  حّتى  له  م�صاعًد�  تعييني  لحظة  منذ  ة، 
ّ
و�لمحب �لثقة 

تي 
ّ
ة �لكبرى و�أتمنى نمّو �لدعو�ت في رهباني

ّ
ق�صيت معهم �صنو�ت �لتن�صئة في �الإكليريكي
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�لعزيزة. كما �أ�صكر جامعة �لروح �لقد�س �لك�صليك �لتي در�صت فيها �لفل�صفة و�لالهوت 

ة 
ّ
�لكهنوتي �لدعو�ت  �زدياد  �أجل  من  �ل�صالة  �أرفع  و�أخيًر�  وموّظفين.  و�أ�صاتذًة  �إد�رًة 

ة، كما �أطلب �صالتَكم من �أجلي لكي �أكون �أمينًا في خدمتي ود�ئم �ال�صتعد�د 
ّ
و�لرهباني

بنعمة  �أريك«.  �لتي  �لى �الأر�س  »تعال  �ل�صارخ في د�خلي:  �لرّب  لتلبية ند�ء  ة 
ّ
و�لطو�عي

وح �لقد�س. �آمين.
ّ
�الآب و�البن و�لر

في  وللم�صاركة  �لتهاني  لتقديم  �لمدر�صة  ملعب  �لى  �لجميع  توّجه  �لقد��س  بعد 

�لكوكتيل.

في  وكان  روما  �إلى  �لعاّم  �الأب  و�صل   ،201٦ الثاني  ت�شرين   21 الإثنين  يوم 

�لثاني،  ت�صرين   23 �الأربعاء  ويوم  حّد�د.  ومطانيو�س  زيد  �أبو  �صليمان  �الأبو�ن  ��صتقباله 

�صارك في �الجتماع �لدورّي لتجّمع �لروؤ�صاء �لعاّمين USG، وفي �للقاء �لخا�ّس �لذي 

ع يوم �لجمعة 25 ت�صرين �لثاني مع قد��صة �لبابا فرن�صي�س في �لفاتيكان،  نّظمه هذ� �لتجُمّ

�لكاردينال  مع  �لتقى  �لزيارة،  برنامج  و�صمن  قد��صته.  مع   
ّ
�صخ�صي لقاء  له  كان  حيث 

 ومع �لمطر�ن مارت�صيّلو �صمير�رو في �ألبانو ومع 
ّ
ليوناردو �صاندري في �لمجمع �ل�صرقي

�للقاء�ت  وتمحورت  ة، 
ّ
�لمخّل�صي �لوكالة  في  بورت�صيناري  غوتّي  كري�صتينا  �لمحامية 

حول مو�صوع ��صتالم دير مار با�صيليو�س.

ا للرهبانّية، �إذ ت�صّلم �الأب 
ًّ
نهار الإثنين 2٨ ت�شرين الثاني 201٦، كان يوًما تاريخي

�لعاّم مفاتيح دير �لقّدي�س با�صيليو�س من �ل�صّيد �أوغو فيت�صيني �لمفّو�س من قبل �لمطر�ن 

�صيمير�رو، وذلك بح�صور �الأب �لوكيل �صليمان �أبو زيد. وتّم تدوين �لت�صّلم في مح�صر 

 موّقع من �الأب �لعام و�ل�صّيد �أوغو، على �أن يتّم بعدها توقيع �الإتفاقية �لنهائّية بين 
ّ
ر�صمي

مارت�صيّلو  �لمطر�ن   
ّ
�لر�صولي بالز�ئر  ممّثلة  غروتافير�تا  دير  ورهبان  �لمخّل�صّية  �لرهبانية 

�صمير�رو. و�لجدير بالذكر �أّن �التفاقّية تن�ّس على �أنّه »يحّق للرهبانّية �لبا�صيلّية �لمخّل�صّية 

با�صت�صارة  �لقيام  وبعد  محّددة«.  »غير  ولمدة  »مّجانًا«،  با�صيليو�س«،  مار  دير  با�صتعمال 

الزيارة الثانية اإلى روما وا�شتالم دير القّدي�س با�شيليو�س
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غير  »مّدة  من  �لزمنية  بالمّدة  يتعّلق  ما  تغيير  تّم  �التفاقية،  هذه  ب�صاأن  كري�صتينا  �لمحامية 

ل�صالح  �أخرى وذلك  �صنة   25 للتجديد  قابلة  �صنة   25 بـ  مّدة زمنية محّددة  �إلى  محّددة« 

ح�صب  تعني  �لعقد  في  �لو�ردة  محّددة«  »غير  مّدة  كلمة  الأّن  حّقها،  و�صمان  �لرهبانّية 

قو�نين �لدولة �الإيطالّية �إمكانّية �إخر�ج �لرهبانّية من �لدير وف�صخ �لعقد في �أي وقت.

وعلى هذ� �الأ�صا�س، وبعد مفاو�صات د�مت حو�لي �صنة ون�صف، بين �الأب �لعام 

ا بين 
ًّ
ة ر�صمي

ّ
تّم توقيع �التفاقي  على دير غروتافر�تا 

ّ
�لر�صولي �ل�صرقي و�لز�ئر  و�لمجمع 

1 كانون �الأول،  �ألبانو، يوم �لخمي�س  ة، في 
ّ
ة �لمخّل�صي

ّ
�لمطر�ن �صمير�رو وبين �لرهباني

وذلك با�صتالم �لدير لمّدة 25 �صنة قابلة للتجديد. وتّم تعيين �الأب عبدو رعد م�صوؤواًل 

ة في روما �الأب �صليمان �أبو زيد. 
ّ
عن �لدير لتاأهيله وتجهيزه بالتن�صيق مع وكيل �لرهباني

ة في �لمعهد 
ّ
 �لذي يكمل در��صته �لمو�صيقي

ّ
و�صين�صّم �لى جمهور �لدير �الأب و�صيم �لمر

ة.
ّ
�لديني للمو�صيقى  �لبابوّي 

بتد�صين كني�صة  ة 
ّ
�لمخّل�صي ة 

ّ
�لرهباني يوم ال�شبت 10 كانون الأّول 201٦، �حتفلت 

ــ �لمعلقة )زحلة(، بعد ترميمها وتجديدها، وذلك خالل قّد��س  �لقّدي�س جاورجيو�س 

وزحلة  �لفرزل  �أ�صاقفة  رئي�س  دروي�س  يوحّنا  ع�صام  �لمطر�ن  �صيادة  تر�أّ�صه   
ّ
�حتفالي

�أنطو�ن  �الأر�صمندريت  �لعاّم  �لرئي�س  فيه  عاونه  �لكاثوليك،  ين 
ّ
�لملكي وم 

ّ
للر و�لبقاع 

�إبر�هيم،  �ليا�س  ة �الأب فادي بركيل و�الأب طالل تعلب و�ل�صّما�س 
ّ
ديب، وخادم �لرعي

ين، 
ّ
و�لر�صمي ين 

ّ
و�ل�صيا�صي �لدين  ورجال  ين 

ّ
�لمخّل�صي �لرهبان  من  كبير  عدد  بح�صور 

جوزف  �لمطر�ن  ممّثاًل  خوري  عبدو  و�لمون�صنيور  �صفر،  بول�س  �لمطر�ن  تقّدمهم 

معّو�س، ودولة �لرئي�س �إيلي �لفرزلي، ورئي�س بلديّة زحلة ــ �لمعلقة وتعنايل �لمهند�س 

د�ئرة  ورئي�س  حّد�د،  فادي  �لعميد  �لبقاع  في  �لدولة  �أمن  جهاز  ورئي�س  زغيب،  �أ�صعد 

�الأمن �لعاّم �الأولى في �لبقاع �لمقّدم ب�صارة �أبو حمد، وعميد �لمعهد �لعالي للدكتور�ه 

وممّثلي  و�لمخاتير  �لق�صاة  �إلى  باالإ�صافة  عطاهلل،  طوني  �لدكتور  ة 
ّ
�للبناني �لجامعة  في 

�أرجاء  دروي�س  �لمطر�ن  فيها  �س 
ّ
كر �لتي  �لمياه  تبريك  برتبة  �لقّد��س  بد�أ  �الأحز�ب. 

تد�شين كني�شة القدي�س جاورجيو�س ـ المعلقة
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�لكني�صة، ومن ثّم تّم دهن �الأيقونات بزيت �لميرون �لمقّد�س، تلتها رتبة غ�صل �لمذبح 

�ل�صر��صف و�ل�صليب و�لمر�وح و�ل�صموع عليه، و�صط  �لجديد ودهنه بالميرون وو�صع 

�الإنجيل  بعد  �لقّد��س.  �لتي خدمت  �لكبرى  ة 
ّ
�لمخّل�صي ة 

ّ
�الإكليركي تر�تيل رفعتها جوقة 

�ألقى �لمطر�ن ع�صام يوحّنا دروي�س عظة هّناأ  �لمقّد�س �لذي تاله �لمطر�ن بول�س �صفر 

فر�صة  »�أنتهز  قال:  ومّما  �لجميلة  بالكني�صة  �لمعّلقة  بلدة  و�أبناء  ة 
ّ
�لمخّل�صي ة 

ّ
�لرهباني فيها 

على  �لكريم،  �صخ�صه  عبر  ة، 
ّ
�لمخّل�صي ة 

ّ
للرهباني الأ�صكر  �لعاّم  �لرئي�س  �صيادة  وجود 

تاأ�صي�صها مع  منذ  ة 
ّ
بالرهباني �رتبط  �لكني�صة  فا�صم  عاًما،   194 ة طيلة 

ّ
�لرعي لهذه  خدمتها 

�صعلة  على  وحافظو�  و�أجد�دكم  �آبائكم  بخدمة  تفانو�  �لذين  �لقّدي�صين  �الآباء  هوؤالء 

دير  في  ة 
ّ
�لمخّل�صي ة 

ّ
�لبا�صيلي ة 

ّ
�لرهباني تاأ�ّص�صت  ع�صر  �ل�صابع  �لقرن  نهاية  في  �الإيمان. 

�الأديار  يبنون  �الأخرى،  �لمناطق  وفي  زحلة  في  ون 
ّ
�لمخّل�صي �الآباء  فن�صط  �لمخّل�س، 

عهد  في   1822 �لعام  وفي  ة. 
ّ
�لليتورجي �الحتفاالت  ويقيمون  ويب�ّصرون  و�لكنائ�س 

�أمالك  على  زحلة  في  �لكنائ�س  تبني  ة 
ّ
�لرهباني بد�أت  �لعجوري،  �أغناطيو�س  �لمطر�ن 

�لمعمد�ن في حو�س  مار مطانو�س ويوحّنا   
ّ
تقال في حي �لقّدي�صة  كني�صة  منها  ��صترتها، 

�الأمير  �أر�س تخ�ّس  نيت على 
ُ
فب �لمعّلقة  �لقّدي�س جاورجيو�س في  �أّما كني�صة  �لزر�عنة، 

�لخوري  ة 
ّ
�لرهباني وكيل  ح�صل   1912 �لعام  وفي  �أبنائه.  من  ب�صماح  �صهاب  ب�صير 

�إلى  �ل�صقف  �الإ�صالحات ورفع  ببع�س  للقيام  �لبلديّة  �إذن من  �لعثماني على  فالبيانو�س 

ما هو عليه �الآن. وها هو �الأب فادي بركيل يكتب من جديد تاريخ هذه �لكني�صة ويعيد 

ة. ن�صكره على تعبه ون�صاطه و�صهره 
ّ
ة �لمخّل�صي

ّ
تاأهيلها بعد �أن �أخذ �إذنًا مّنا ومن �لرهباني

ة. �الأب فادي �أعاد �إليها حّلتها يوم 
ّ
ونبارك عمل يديه، فالكني�صة تبدو �الآن كلوؤلوؤة تاريخي

�أبناء  ا تابعت مثل كّل و�حد من 
ًّ
ون. و�أنا �صخ�صي

ّ
تاأ�ّص�صت ويوم بناها �لرهبان �لمخّل�صي

في  نًا 
ّ
ولي مو�جهتها  في  �صلبًا  فكان  جابهته،  �لتي  و�لم�صاكل  فيها  �لعمل  مر�حل  ة 

ّ
�لرعي

�لتعامل مع �لجميع، لذلك لم يتو�َن �أحد منكم عن تقديم �لم�صاعدة له الإنهاء تجديدها 

وُدعاوؤنا  �صكرنا  جاورجيو�س  �لقّدي�س  ة 
ّ
رعي وبنات  �أبناء  يا  ولكم  فله  تاأهيلها،  و�إعادة 

�أهله  �إلى  �أتوّجه  بوقتهم ومالهم.  عو� 
ّ
تبر �لذين  �لمح�صنين  �صيكافئ  وبركتنا و�هلل وحده 

�ليوم  �الأحباء  �أيّها  تنا. 
ّ
ا �صكرنا ومحب �أي�صً فلهم  و�أثّمن ح�صورهم معنا  يهم 

ّ
�الأحباء و�أحي
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�أ�صبح لكم كني�صة جميلة وفي حناياها عبق �لقّدي�صين وبخور وتقادم �أبائكم و�أجد�دكم. 

�لمبنى �لحجرّي  �أن تحافظو� عليه. لكّن �لكني�صة لي�صت فقط  وفيها تر�ث مقّد�س يجب 

�لمادّي، �إنّها �أنتم، �أبناء وبنات �لكني�صة، و�لكني�صة لي�صت هنا فقط، �لكني�صة هي كّل بيت 

وكّل عائلة وكّل موؤمن. وبعد �إعادة تاأهيلها ناأمل �أن تكونو� �أكثر �لتز�ًما، لتن�صيط �لحياة 

حياتكم  وطريقة  باأعمالكم  تُظهرو�  و�أن  ة، 
ّ
�لم�صيحي حياتكم  في  �لتز�ًما  و�أكثر  فيها 

ة بحاجة �إلى تعاون وثيق 
ّ
ة موّحدة وقويّة. �لرعي

ّ
وفكركم روح �الإنجيل، و�أن تكونو� رعي

 
ّ
�لعلماني �لجناحين،  �لت�صامن بين هذين  تبد�أ من  ة 

ّ
�لرعي ين فوحدة 

ّ
�لكهنة و�لعلماني بين 

و�لتعاون  لتكّمل ر�صالتها.  ة 
ّ
ة حقيقي

ّ
�صركة روحي �إلى  �لحاجة  باأم�ّس  الأنّها   ،

ّ
و�الإكليريكي

ت �الإيمان وي�صّهل �لطرق لعمل �لروح �لقد�س في �لنفو�س. 
ّ
و�لتو��صل بين �لفريقين يثب

ين لتقوم في �لكني�صة 
ّ
�صين مع �لعلماني

ّ
لذلك �أطلب �أن يقوم تعاون وثيق بيننا نحن �لمكر

ة برعاية �لروح �لقد�س �لذي جعلنا قّو�مين لنرعى مًعا كني�صته »�لتي 
ّ
ة حقيقي

ّ
�صركة روحي

كثيرة  ة 
ّ
ا روحي فر�صً �لكني�صة  لنا  تُقّدم  �لمجيء  زمن  في   .)28 :20 )�أع:  بدمه«  �كت�صبها 

لن�صتعّد لح�صور �لم�صيح بيننا ولكي نوّجه حياتنا كّلها نحو �لم�صيح �لمولود في مغارة. 

نحن ن�صير في هذه �الأيام مع مريم لمالقاة �لم�صيح، وهي منا�صبة لكّل و�حد ليجعل قلبه 

�لم�صيح فهو  �لتاأّمل بمجيء  �لى  �لمجيء يدعونا  ي�صوع. زمن  �لطفل  فيه  ي�صتقبل  مذوًد� 

و�إلى  �هلل  �إلى  �الإ�صغاء  في  يكمن  �لمجيء  وروح  و�لحياة.  و�لرحمة  �لرجاء  لنا  يحمل 

�أُعرب عن فرحي بتكري�س هذه �لكني�صة  رغبة عميقة في تحقيق مقا�صد �هلل. من جديد 

بعد �إعادة ترميمها فقد �أ�صبحت من �أجمل �لكنائ�س. لكّن جمالها لن يكتمل �إاّل �إذ� كنتم 

�أُنهي عظتي  ياأّمونها.  �لذين  �لم�صّلين  تتقّد�س في  يتاألّق فيكم وهي  فبهاوؤها  في د�خلها، 

ين: »فاإنَّ كلَّ بيٍت لُه باٍن. �أّما باني �لكّل 
ّ
بكالم قاله بول�س �لر�صول في ر�صالته �إلى �لعبر�ني

بالخير  �لترميم  باأعمال  �صاهمو�  �لذين  لجميع  معكم  ون�صّلي  معكم  ندعو  �هلل«.  فهو 

و�لبركة ولكم جميًعا نعم �لرّب. �آمين.

بالن�صبة  مبارك  يوم  »هذ�  فيها:  قال  �لعاّم  لالأب  كلمة  كانت  �لقّد��س  نهاية  وفي 

لها  باأبهى حّلة  تظهر  �أن  د�ئًما  تريد  ة 
ّ
�لرهباني الأّن  كّلنا،  لنا  وبالن�صبة  ة 

ّ
�لمخّل�صي ة 

ّ
للرهباني

هذه  تد�صين  تاريخ  لتحديد  فادي  �الأب  مع  تكّلمنا  عندما  ورهبانها.  �أديارها  من خالل 
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�إعالن  تاريخ  الأنّه  �الأّول،  كانون  من  �لعا�صر  �خترنا  �أنّنا  �صدفة  لي�س  �لمباركة،  �لكني�صة 

هذه  و�بن  �لمدينة  هذه  �بن  ب�صارة  �الأب  �لكني�صة.  في  ًما 
ّ
مكر مر�د  �أبو  ب�صارة  �الأب 

هذه  وتد�صين  �لكني�صة؛  �صماء  في  �صاطع  نور  ة، وهو 
ّ
�لمخّل�صي ة 

ّ
�لرهباني و�بن  ة، 

ّ
�الأبر�صي

وتحت  �لمدينة  هذه  في  �لكني�صة  باأّن  ة 
ّ
حي و�صهادة  �صاطع  نور  ا  �أي�صً هو  �ليوم  �لكني�صة 

�أبونا  رعاية �صاحب �ل�صيادة تظهر �ليوم �صاطعة في �صماء وطننا وفي �صماء هذ� �ل�صرق. 

فادي عندما �أتيت تعر�س علينا تجديد هذه �لكني�صة كّلنا �رتابنا �لخوف، ولكن د�ئًما كّنا 

نعلم �أّن �لم�صيح في و�صطها. وعندما يكون �لم�صيح حا�صًر� في �لنفو�س قبل كّل �صيء، 

ال يمكن �إاّل �أن يظهر ح�صوره في و�صط �لكني�صة. �أجل لقد �خترنا هذ� �لتاريخ لنبرز �صفة 

هذه  على  تنطبق  �ل�صفة  وهذه  �لحجر،  وكني�صة  �لب�صر  كني�صة  �أحّب  �لذي  ب�صارة  �الأب 

�لكبرى  �لحرب  كانت  بنويتي،  في  �لكني�صة  بنى  عندما  ب�صارة  فاالأب  �لمباركة:  ة 
ّ
�لرعي

�الأولى مندلعة، ورغم ذلك تمّكن من بناء كني�صة �لحجر و�لب�صر. و�ليوم، وفي ظّل هذ� 

�لو�قع �لمظلم �لذي يعي�صه �ل�صرق، نرى عمل �الأب فادي �لذي ��صتطاع ببركة �هلل وبركة 

و�أذّكركم  �أعود  �أن  �أوّد  �لمعجزة.  هذه  معكم  ي�صنع  �أن  ة 
ّ
�لرهباني و�الأّم  ة 

ّ
�الأبر�صي ر�عي 

باأّول كلمة قلتها لكم في عيد �لقّدي�س جاورجيو�س �لما�صي: »نحن عائلة و�حدة، �أنتم 

�لكني�صة  �إّن  لكم  الأقول  �لفر�صة  �أغتنم  جري�س«.  ما  ة 
ّ
رعي ونحن  ة 

ّ
�لمخّل�صي ة 

ّ
�لرهباني

ة بخير. و�ليوم نح�صد ِنعم �لرّب علينا. 
ّ
ة بخير، و�لرهباني

ّ
ة بخير، و�لرعي

ّ
بخير، و�الأبر�صي

�صركي�س  مار  دير  د�ّصنت  وقبله  روما،  في  ديًر�  ة 
ّ
�لرهباني �إ�صتلمت  فقط  �أ�صبوع  من 

كفرحونة،  في  جرج�س  مار  دير  تجديد  ة 
ّ
�لرهباني د�ّصنت  وقبله  معلوال،  في  وباخو�س 

ة مو�صوع بناء �لمجّمع �لر�عوّي في �أبلح. وحيثما 
ّ
و�ليوم نتابع مع �صيادة ر�عي �الأبر�صي

هناك ظلمة نحن موجودون لنعطي �لنور، وحيثما هناك جحود نحن موجودون لنعطي 

ة 
ّ
�لرهباني هي  هذه  �أجل  ة. 

ّ
�لمحب لنعطي  موجودون  نحن  بغ�س  هناك  وحيثما  �الإيمان 

وهذ� هو �الأب فادي. �ألف مبروك لنا جميًعا«. 

�صنعه  �لذي  �ليوم  هو  »هذ�  هي:  كما  نوردها  كلمته،  ة 
ّ
�لرعي كاهن  �ألقى  وبعدها 

�الأخيرة   
ّ
�ل�صيفي �أفتيميو�س  �لمطر�ن  �لموؤ�ّص�س  ة 

ّ
به«. عماًل بو�صي فلنفرح ولنتهّلل  �لرّب 

رتكم قربانة 
ّ
لرهبانه: »يا �أوالدي �إفرحو� وال تغتّمو� فهذه م�صيئة �لرّب. �أنا �أ�ّص�صتكم و�صي
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بالو�صم  وكّملتكم  متفرقة  بعيدة  وبالد  مختلفة  �أماكن  من  بكم  مقّد�صة، وجئت  ة 
ّ
رهباني

لكي  لي�س  ة 
ّ
�لكاثوليكي ة 

ّ
�لرعي خدمة  في  منكم  �لبع�س  وو�صعت  �لمقّد�س   

ّ
�لكهنوتي

تي 
ّ
�لم�صيح في رعي �أجّد بو��صطتكم في فالحة كرم  بّطااًل م�صتريًحا بل لكي  �أمكث هنا 

وباإلهام  �الإيمان  بروح  2009 عملت  �صنة  ة 
ّ
�لرعي لخدمة  ت�صّلمي  منذ  مكان«.  كّل  وفي 

�لجهود و�لت�صحيات  لتثمر  ة 
ّ
�لرعي �أبناء  �لقد�س على جمع كفاء�ت وخبر�ت  �لروح  من 

كني�صة  لتجديد  ة 
ّ
�لني كانت  �لمنطلق  هذ�  ب�صًر� وحجًر�. من  ة 

ّ
�لرعي نه�صة هذه  �صبيل  في 

�أثناء �لحو�دث �الأليمة النهيار �صبه  �صت 
ّ
�أن تعر مار جري�س �لكاثوليك في �لمعلقة، بعد 

�هلل هو  بيت  باأّن  مّنا  �إيمانًا  �لجديد،  لبا�صها  تلب�س  نن�صط كي  �أن  بنا  ما حد�  كامل. وهذ� 

لهذ�  وتكاليف  ة 
ّ
هند�صي وخر�ئط  در��صات  بعد  �أروع.  وال  وتقوى  وقد��صة  جمال  بيت 

ة �لتي 
ّ
ة �لمخّل�صي

ّ
ة �لبا�صيلي

ّ
ة في �لرهباني

ّ
�لم�صروع، كان ال بّد من �أخذ مو�فقة �لهياأة �لقانوني

ه 
ّ
و�صفي ي�صوع  �لرّب  ��صتلهمُت  �لبدء،  قبل  كريمة.  رة 

ّ
خي بمبادرة  مطلبنا  مع  تجاوبت 

هذ�  الإنجاز  �ل�صاّقة  �لم�صيرة  هذه  في  معي  ليقفا  مر�د،  �أبو  ب�صارة  �الأب  م 
ّ
�لمكر �صفيعي 

ة 
ّ
محب �إ�صارة  بمثابة  �ل�صفاعة  هذه  وكانت  ر�صمناها.  �لتي  �الأهد�ف  �صمن  من  �لم�صروع 

�إعالن �الأب ب�صارة  �لكني�صة في ذكرى  يتّم تد�صين  �أن  �ليوم  وبذور عطاء. ولي�س �صدفة 

ة، 
ّ
�الإلهي �لذبيحة  هذه  نقّدم  �إنّنا  �لقّدي�صين.  م�صّف  �إلى  يرفعه  �أن  �لرّب  من  طالبًا  ًما، 

ّ
مكر

�لقّدي�س  ويُد  ة 
ّ
�لخفي يُده  وكانت  �لكبير،  �لر�عوّي  �لم�صروع  هذ�  �إنجاز  على  هلل  �صكًر� 

مكافاأَة  منهم  ونلتم�س  تحقيقه.  في  معنا  ب�صارة  �الأب  ويد  �لكني�صة،  �صفيِع  جاورجيو�س 

�لر�عي  �صيادة  فيه.  وم�صاهمة  تعب  لهم  ولّلذين  �لُمح�صنين  ولكّل  لكم  و�لِنّعم  �لخير 

�لجليل جئتم هذ� �ليوم �لمجيد لنفرح ونبتهج بقدومكم لكي تد�ّصنو� هذه �لكني�صة بعد 

�أجل خال�س  �لم�صيح من  ترفعون ذبيحة  تجديدها وتباركو� وتقّد�صو� هيكل �هلل حيث 

ونحن  و�حتر�َمنا،  تَنا 
ّ
محب جميًعا  مّنا  لكم  �إليها.  و�لمح�صنين  ة 

ّ
�لرعي �أبناء  وتوفيق  �لب�صر 

نقف  وجو�رها.  زحلة  في  �أبنائنا  خير  فيه  لما  كبيرة  م�صاريع  من  به  تقومون  ما  نقّدر 

 و�لمادّي 
ّ
و�إيّاكم �أبِت �لعاّم مع مجل�س مدبّريكم �لموّقر، �صاكرين لكم دعمكم �لروحي

تكم وغيرتكم من �أجل �إتمام بناء وترميم هذه �لكني�صة. لقد قلتم لنا �بد�أو� ونحن 
ّ
ومحب
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�أكملتم  �ألف دوالر �صابًقا و�ليوم  �أبًد�، وقدمتم لنا ثمانين  �أمامكم ومعكم ولم تخذلونا 

�لكريم  ب�صخ�صكم  ة 
ّ
�لمخّل�صي ة 

ّ
�لبا�صيلي ة 

ّ
للرهباني ف�صكًر�  �أخرى.  �آالف  بـع�صرة  تقدمتكم 

و�لتي �أفتخر و�أعتّز �أن �أكون ر�هبًا و�بنًا من �أبنائها. �أ�صكر كّل �لمهند�صين و�لعّمال �لذين 

ة. و�أخ�ّس بالذكر �لمهند�س ماهر 
ّ
عملو� على �إنجاز هذ� �لم�صروع �لكبير ليظهر بحّلة بهي

فيها  �لترميم  �أعمال  وتابع  �لكني�صة  هذه  ت�صميم  في  �أبدع  �لذي  و�الأخ  �ل�صديق  زيد  �أبو 

�أن  �لعذر�ء  من  طالبًا  �لر�هبات،  و�أخو�تي  �لكهنة  �إخوتي  �أ�صكر  و�إخال�س.  �أمانة  بكّل 

ة. �صكري �لكبير للمجل�س �لرعوّي �لذي ر�فقني طيلة هذه 
ّ
تر�فقهم في حياتهم �لر�صولي

�لهدف  هذ�  تحقيق  �أجل  من  متجان�س  عمل  وفريق  نحٍل  ة 
ّ
كخلي معا  وعملنا  �لفترة، 

اتهم وقدر�تهم وهم 
ّ
�لمن�صود. كما �أ�صكر جنوًد� مجهولين وقفو� �إلى جانبنا بكّل �إمكاني

هذه  في  باالهتمام  و�لتز�مكم  �لكبيرة  تكم 
ّ
محب على  �لب�صارة  دة 

ّ
�صي الأخويّة  �ل�صكر  كثر. 

�لكني�صة طالبًا من �لعذر�ء �صفيعتكم �أن تنعم عليكم �لبركات وتزيدكم بالتوفيق و�لنجاح 

و�الزدهار لكم ولكّل عائالتكم. و�إن ن�صيت فال ولن �أن�صى �صبيبة �لكني�صة �لذين �أحببتهم 

وني، طيلة ثالث �صنو�ت منذ تاأ�صي�صهم وت�صاركت و�إيّاهم لقاء�ت �ل�صالة و�لخدمة 
ّ
و�أحب

�لبابا  قد��صة  قول  و�أردد  ر 
ّ
الأكر و�أعود  �لكني�صة،  هذه  م�صتقبل  �أنتم  و�لفرح.  و�لعمل 

م�صتقبل«.  بال  �صباب  كني�صة  بال  و�صباب  م�صتقبل  بال  كني�صة  �صباب  بال  »كني�صة  فرن�صي�س 

ونكون  لننطلق  �لرّب،  كالم  من  لنرتِو  تعالو�  فيهما.  �أقيمو�  تكم، 
ّ
رعي وهذه  بيتكم  هذ� 

تي �لمحبوبين، �أ�صحاب �الأيادي �لبي�صاء، ال 
ّ
�صهوًد� الآخرين. �أّما �أنتم يا �أبناء وبنات رعي

رفع  �صوى  و�لتقدير  بالوفاء  م�صاعري  نب�س  �لكلمات عن  �صمت  مهما  ر 
ّ
�أعب �أن  ي�صعني 

�للوؤلوؤة  �لكني�صة  �أرجاء هذه  �لمذبح وفي  �أمام هذ�  و�لطيوب  �لبخور  �ل�صلو�ت و�صوع 

كي ي�صكب �هلل عليكم �لوزنات �لوفيرة �لتي ي�صتحّقها كّل منكم. لقد برهنتم ب�صخاء�آتكم 

مو�هبه  �أعطانا  �لذي  �لرّب  و�أّن  �ل�صالحين،  �لكني�صة  هذه  �أبناء  �أنّكم  و�لوفيرة  �لكبيرة 

ي�صتحّق مّنا �أن نبادله �لتكريم في بيت �لعبادة، عملتم معنا بقول �لرّب ي�صوع »ال تعرف 

مكتوبة  كما هي  قلوبنا  في  �أ�صماءكم محفورة  الأّن  فافرحو�  يمينك«،  ت�صنع  ما  �صمالك 

�أّما  يكم، 
ّ
�أ�صبح لديكم كني�صة مجيدة، بف�صل جهودكم وجهود محب في �صجّل �هلل. لقد 
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ة 
ّ
�الإلهي �لذبيحة  لتزهو  �ل�صلو�ت  في  بم�صاركتكم  كني�صتنا  تزد�ن  �أن  لنا  فيبقى  �الآن 

فزينة  و�لرجاء،  ة 
ّ
و�لمحب �لوحدة  ة 

ّ
�لرعي هذه  على  لن�صفي  وح�صوركم  عاتكم 

ّ
بت�صر

�أتو� من  �لذين  الأهلي  �صكري  �لقربان.  �أمام  و�لخ�صوع  و�الإيمان  �الإن�صان  �أبهاها  �لكني�صة 

ة 
ّ
�الإكليريكي لجوقة  �صكري  �لفرحة.  هذه  لي�صاركوني  و�لقد��صة  �ل�صهادة  �أر�س  معلوال 

د �ل�صديق �صيز�ر 
ّ
ة �لذين خدمو� هذ� �لقّد��س. �صكري لل�صي

ّ
�لكبرى والأ�صو�تهم �لمالئكي

ما تلفزيون 
ّ
�لمعلوف على تقدمته �لكوكتيل لهذه �لمنا�صبة. �أ�صكر و�صائل �الإعالم وال �صي

يتم 
ّ
لب �لذين  �أنتم  جميًعا  لكم  �صكًر�   .

ّ
�الحتفالي �لقّد��س  هذ�  ينقل  �لذي  لوميار  تيلي 

ويحفظ  ير�فقكم  �أن  جاورجيو�س  �لقّدي�س  من  طالبًا  بعيد  من  �أو  قريب  من  �لدعوة، 

بعد  قلوبكم«.  في  و�ل�صالم  ة 
ّ
�لمحب �صعلة  حاملين  �لرّب  طريق  في  لت�صيرو�  خطاكم 

�لعاّم  للرئي�س  جاورجيو�س  �لقّدي�س  �أيقونة  ة 
ّ
�لرعي با�صم  فادي  �الأب  قّدم  �لقّد��س 

�لذي  زيد  �أبو  ماهر  �لمهند�س  �إلى  �لقد�س  من  �صليبًا  قّدم  كما  ووفاء،  ة 
ّ
محب كعربون 

ة.
ّ
هند�س و�أ�صرف على �الأعمال. وفي �لختام �أُقيم حفل كوكتيل في �صالون �لرعي

 ،2016 �الأّول  18 كانون  �الأحد  م�صاء  اإ�شاءة �شجرة الميالد في دار العناية:  ـــ 

�لمغارة  �فتتاح  تّم  �لعاّم،  �الأب  وبرعاية  تعلب،  طالل  �الأب  �لد�ر  مدير  من  وبدعوة 

و�إ�صاءة �صجرة �لميالد في د�ر �لعناية، بح�صور �الأب �صمير حم�صي ممّثل �لمطر�ن �إيلي 

دة �إيمان �صعد عقيلة 
ّ
د نز�ر �لرو��س ممّثل �لنائب بهية �لحريري و�ل�صي

ّ
ب�صارة حّد�د، و�ل�صي

�أندر�و�س  ونقوال  م�صنتف  �إدغار  ة 
ّ
و�ل�صالحي عبر�   

ّ
بلديتي  

ّ
ورئي�صي �صعد  �أ�صامة  �لدكتور 

لالأب  كلمة  كانت  �لبد�ية  في  و�لم�صاركين.  �الآباء  من  وح�صد  ات، 
ّ
و�صخ�صي ات 

ّ
وفاعلي

�لمنطقة،  �أبناء  ولكّل  للجميع  مفتوحة  �لد�ر  هذه  وقال:  بالح�صور  فيها  رّحب  طالل 

ة 
ّ
و�صتبقى ج�صر �لتالقي و�لحو�ر بين �صيد� و�لجو�ر وبين �الأخ و�أخيه، فهي ر�صالة �لمحب

و�لذين  و�ل�صجرة  �لمغارة  بتزيين  �صاهمو�  �لذين  و�صكر  �لحبيبة.  �لمنطقة  هذه  قلب  في 

ه  نَوّ �لذي  �لعاّم  ثّم كلمة �الأب  �لمنا�صبة.  �لتح�صير لهذه  قدمو� من وقتهم وجهدهم في 

ن�شاطات ميالدّية
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طيلة  �لجامعة  �لد�ر  بمبادر�ت  منّوًها  �صرقها،  وقرى  �صيد�  في  �لم�صترك  �لعي�س  بمز�يا 

 1966 �لعالم كذلك �لد�ر منذ ن�صاأتها عام  ر وجه 
ّ
�أّن �لميالد غي خم�صين �صنة، الأنّه كما 

من  ا  و�أي�صً فيها  �هلل  من خالل ح�صور  �أّواًل  نوًر�  ت�صّع  �ليوم  وهي  �لمنطقة  وجه  رت 
ّ
غي

كلمته  �لعام  �الأب  فيها. وختم  ويعملون  �لذين عملو�  و�الأ�صدقاء وكّل  ين 
ّ
�لمحب خالل 

تر�تيل  من  باقة  �لمخّل�س  �صبيبة  جوقة  مت  قَدّ ذلك  بعد  �لعيد.  بحلول  �لجميع  مهّنئًا 

�لميالد، تالها عزف لفرقة ك�صافة �لقريّة.

وفي �لختام خرج �لجميع �إلى �ل�صاحة حيث تّمت �إ�صاءة �ل�صجرة و�فتتاح �لمغارة 

�لميالديّة.

�لميالد  عيد  بقّد��س  �لعاّم  �الأب  �إحتفل  العناية:  دار  في  الميالد  عيد  قّدا�س  ـــ 

تعلب  ور وطالل 
ّ
�الأبو�ن جوزيف جب ة، عاونه 

ّ
�ل�صالحي �لعناية  د�ر  �لليل، في  منت�صف 

�لموؤمنين. بعد �الإنجيل  �لكبرى وجمهور من  ة 
ّ
�إخوة �الإكليريكي �لد�ر، بح�صور  رئي�س 

ة �لتفتي�س عن �لطفل �لمولود في 
ّ
�ألقى �الأب �لعاّم عظة من وحي �لعيد م�صّدًد� على �أهمي

حياة كّل موؤمن، كما فت�س عنه �لمجو�س و�لرعاة، ولي�س كما فّت�س عنه هيرود�س، مهّنئًا 

�لجميع بالعيد ومتمّنيًا �أن تكون �ل�صنة �لجديدة �صنة �صالم للبنان ولمنطقة �صيد� و�لجو�ر 

ل �لتهاني في �صالون �لد�ر.
ّ
لكي تبقى �صعلة �لعي�س �لم�صترك. عقب �لقّد��س تقب

كانون   26 �الإثنين  يوم  المخّل�شّيات:  الراهبات  دير  في  العيد  ثاني  قّدا�س  ـــ 

ات، 
ّ
�لمخّل�صي �لر�هبات  دير  في  �لعيد  ثاني  بقّد��س  �لعاّم  �الأب  �حتفل  كعادته  �الأّول، 

يعاونه �الأب �صربل ر��صد، بح�صور �لرئي�صة �لعاّمة �الأّم منى و�زن و�الأخو�ت �لمدبّر�ت 

للتجّدد  كمنا�صبة  �لعيد  ة 
ّ
�أهمي على  �لعاّم  �الأب  �صّدد  �لعظة  في  �لر�هبات.  وجمهور 

�صنة  لهّن  متمّنيًا  �صات، 
ّ
و�لمكر �صين 

ّ
�لمكر حياة  في  ة  خا�صّ �لجديدة  و�لوالدة   

ّ
�لروحي

ة على �صعيد نمّو �لدعو�ت. بعد  ة وخا�صّ
ّ
ة و�لروحي

ّ
مباركة على كاّفة �الأ�صعدة �الإن�صاني

�لقّد��س �لتقى �لجميع في �صالون �لدير لتبادل �لتهاني.

ـــ  حديث وقّدا�س ميالدّي في مدر�شة دير المخّل�س: �لخمي�س 29 كانون �الأّول 

ا 
ًّ
2016، وبدعوة من رئي�س �لمدر�صة �الأب جيلبير وردة، �ألقى �الأب �لعاّم حديثًا روحي
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�لّدير وجمهور  �آباء  �لميالد في مدر�صة دير �لمخّل�س، وذلك بح�صور بع�س  من وحي 

ة ورفعها 
ّ
�الأ�صاتذة و�لعاملين في �لمدر�صة. بعد �لحديث تر�أّ�س �الأب �لعاّم �لذبيحة �الإلهي

ة �لمدر�صة وكّل �لعاملين فيها.
ّ
على ني

ـــ قّدا�س في جعيتا: يوم �الأربعاء 15 �صباط 2017، �إحتفل �الأب �لعاّم في ذكرى 

ب�صارة ــ �الإكليريكّية  �الأب  بيت  في   
ّ
�لمخّل�صي �لر�هب  مر�د  �أبو  ب�صارة  �لمكّرم  �الأب 

ور، ن�صال جبلي، �ليا�س �صليبا 
ّ
�لكبرى في جعيتا، وعاونه �الآباء: نبيل و�كيم، جوزيف جب

�لعاّمين نجيب  �لثالث، و�لروؤ�صاء  �لبطريرك غريغوريو�س  �صامّية، بح�صور غبطة  و�صارل 

طوبجي، �إيلي معلوف ومالك �أبو طانو�س، و�لرئي�صتين �لعاّمتين دنيز عا�صي ومنى و�زن، 

روؤ�صاء  �إلى  �إ�صافة  و�لمخاتير،  �لبلديّات  وروؤ�صاء  و�لع�صكريّين  �لر�صمّيين  وبع�س 

�لرهبانّيات  مختلف  من  و�الإخوة  و�لر�هبات  و�لرهبان  �الآباء  من  وح�صد  �الإكليريكّيات 

وجمع كبير من �لموؤمنين. بعد �الإنجيل رّكز �الأب �لعاّم في عظته على بطولة �الأب ب�صارة 

في عي�صه �لف�صائل �الإلهّية و�الأدبّية وال�صّيما ف�صيلة �لطاعة �لتي عا�صها بكمالها، وذلك من 

�إنّها  نقول  �لر�هب  هذ�  حياة  نخت�صر  �أن  �أردنا  �إذ�  و�أ�صاف:  معا�صروه،  كتبه  ما  خالل 

�أفرع ذ�ته من كّل �صيء ليمتلئ من �لم�صيح فقط.  تج�صيد لنعمة �هلل في �لعالم، هو �لذي 

لقد عرف  �الإن�صان.  �هلل وخدمة  في خدمة  لي�صعها  نف�صه  نذر  �آخر،  م�صيًحا  �صار  ولذلك 

�الأب ب�صارة �أن ينقل �إلى �لعالم روح �هلل من قاّليته ليتن�ّصك في �لعالم وفي �لرعّية وهذه 

بطولته �أنّه عا�س ر�هبًا نا�صًكا، ز�هًد� و�صط عالم �صاخب يلهث ور�ء �لماّدة. وفي �لختام 

و�صع �الأب �لعاّم �لحا�صرين في �أجو�ء �صير دعوى �لتطويب و�الأعجوبة �لتي ُرفعت من 

لبنان بانتظار �إثباتها في روما، طالبًا من �لحا�صرين �ل�صالة لنيل نعمة �لتطويب في �لقريب 

�لعاجل. بعد �لقّد��س ُدعي �لجميع �إلى �لع�صاء على مائدة �الإكليريكّية.

من  بتنظيم   ،2017 �صباط   18 �ل�صبت  يوم  المخّل�س:  دير  روحّية في  اأم�شية  ــــ 

ا 
ًّ
د جميل توفيق، ر�صيتااًل روحي

ّ
»عيلة �أبونا ب�صارة«، �أحيت جوقة �صانتا ماريّا، بقيادة �ل�صي

ذكرى الأب المكّرم ب�شارة اأبو مراد
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�لعاّم  و�لرئي�س  حّد�د  ب�صارة  �إيلي  �لمطر�ن  ة 
ّ
�الأبر�صي ر�عي  بح�صور  �لمخّل�س  دير  في 

�لمدبّر جوزيف و�كيم، و�الأب جهاد  نبيل و�كيم، و�الأب  �لمدبّر  ومر�صد �لجوقة �الأب 

فرن�صي�س و�لمخرج طوني نعمة، وعدد كبير من �الآباء و�لرهبان و�لر�هبات و�لموؤمنين. 

ة من وحي �الأب ب�صارة. في �لختام �صكر �الأب �لعاّم جوقة 
ّ
تخّلل �لر�صيتال محّطات تاأّملي

ًز� رفعت فيه �لموؤمنين �إلى �ل�صماء، وبدوره رفع ر�عي 
ّ
�ل�صانتا ماريّا �لتي قّدمت �أد�ًء ممي

ة �لجوقة مانًحا �لبركة للجميع.
ّ
ة �صالة �الأبانا و�ل�صالم على ني

ّ
�الأبر�صي

لحام  �لثالث  غريغوريو�س  �لبطريرك  غبطة  تر�أّ�س  المخّل�س:  دير  في  قّدا�س  ــــ 

�لر�هب  �نتقال  ذكرى  بمنا�صبة   ،2017 �صباط   25 في  �ل�صبت  يوم   ،
ّ
�الإلهي �لقّد��س 

م �الأب ب�صارة �أبو مر�د، في كني�صة دير �لمخّل�س، وعاونه في �لخدمة:  �لمخّل�صي �لمكرَّ

�لرهبان  ح�صور  في  ة، 
ّ
�لرهباني كهنة  من  ولفيف  �لمدبّرون  و�الآباء  �لعاّم   �لرئي�س 

�عتبر  �ألقى غبطته عظة،  �لمقّد�س،  �الإنجيل  بعد تالوة  �لموؤمنين.  و�لر�هبات وح�صد من 

فيها �أّن »�الأب ب�صارة �أبو مر�د هو رجل �صالة، وقد ت�صفحت حياته بقلم �الأب ق�صطنطين 

ة، وما �صمعه  �لبا�صا، فوجدت �الأمر �أكثر ترد�ًد� في ذكريات �الأب ق�صطنطين �لبا�صا �لخا�صّ

حالة  عنده  �ل�صالة  كانت  بحيث  �لباكر  �ل�صباح  منذ  �ل�صالة  �ل�صالة،  هو  �الآخرين:  من 

ب�صارة  �الأب  ب�صا�صة  »�إّن  ا:  �أي�صً �نطالقة عمله وخدمته«. وقال  ولي�صت عماًل، كما كانت 

ب�صا�صته  هنا،  �الآخرين، ومن  مع  �نعك�س على عالقته  ما  �هلل، وهذ�  مع  لقائه  من  م�صتّقة 

ب�صارة  باالأب  �ل�صوم، ويجب �القتد�ء  �أبو�ب  »نحن على  �أ�صاف  ولطفه نحو �الآخرين«. 

ة �الأولى، فقد كان �الأب 
ّ
�لعالمي �أيّام �لحرب  ما 

ّ
ته للفقر�ء، ال �صي

ّ
�أبو مر�د، �القتد�ء بمحب

ب�صارة يحرم ذ�ته من �الأكل الأجل �لفقر�ء، وذلك حّتى �لجوع. ومِر�َس من �لجوع ومات 

�الآن  ن�صتن�صق  »�إنا  وتابع  �لجوع!«.  �صهيد  �لفقر�ء!  �صهيد  عليه.  �لجوع  بمفاعيل  متاأثًّر� 

ة، كاأنّا متخطرون في فردو�س �آخر، فردو�س ف�صائل �لن�ّصاك �لتي غر�صها �هلل، 
ّ
رو�ئح زكي

�لمتنوعة«،  �صيرتهم  �أثمار  هلل  مقدمين  ودموع،  باإم�صاك   
ّ
�لبر �لكاملو  هوؤالء  �أزهر  وبها 

 ،
ّ
متوّجًها �إلى �لحا�صرين: »لنمدح يا موؤمنون بالت�صابيح، محفل جميع �الآباء �لنا�صكين ببر

الأنّهم  �لم�صيح،  كهنة  روؤ�صاء  ة، 
ّ
�إلهي وعقول  مّتفقة  بنفو�س  �إخوة،  يا  باالأنا�صيد  م 

ّ
ونكر

�لن�صاء  معهم  ظ 
ّ
ولنقر �لم�صيح،  �إنجيل  لنا  وك�صفو�   ،

ّ
�لنقي و�ل�صيام  باالإم�صاك  �صارو� 
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�لخطايا«.  لننال عنده غفر�ن  باهلل،  يليق  بما  ب�صيرتهم  �لالمعات، ولنقتد  باهلل  �لمّت�صحات 

�ل�صياطين، و�صالح  ة، و�لغلبة على 
ّ
�لروحي �لجهاد�ت  فاتحة  �لزمان،  »ها قد و�فى  وقال: 

للخالق،  كليًما  �صار  بال�صوم  مو�صى  الأّن  �هلل.  لدى  و�لّد�لة  �لمالئكة  وجمال  �الإم�صاك، 

الآالمك  ن�صجد  �أن  بو��صطته  �أّهلنا  رّب...  فيا  يرى.  �أن  غير  من  �صوتًا  باأذنيه  و�صمع 

هلّم  �لطاهر،  �ل�صيام  على  »باإقبالنا  وختم  للب�صر«.  محّب  �أنّك  بما  �لمقّد�صة،  وقيامتك 

و�ل�صلو�ت،  بالدموع  مخّل�صنا  �لرّب  ولنطلب  باالإم�صاك.  �لب�صرة  تذليل  �إلى  كّلنا  نبادر 

كما  فخّل�صنا  �لملك،  �لم�صيح  �أيّها  �إليك  خطئنا  هاتفين:  �لن�صيان،  كّل  �ل�صرور  ولنن�َس 

�لمتحّنن،  �أيّها  �ل�صماوّي  ملكوتك  في  �صركاء  و�جعلنا  قديًما،  نينوى  �أهل  خّل�صت 

�إلهنا  �لم�صيح  �أو�مر  باأ�صّعة  متالألئين  م�صرورين،  �الإكر�م  �لكامل  باالإم�صاك  ولنبتدئ 

�ل�صجاعة، لكي  �لعفاف، وقّوة  �ل�صالة، وطهارة  �ل�صاطع، وبرق  ة 
ّ
�لمحب �لمقّد�صة، ب�صياء 

نبلغ م�صيئين بنور عدم �لف�صاد �إلى قيامة �لم�صيح �لمقّد�صة«.

بمثابة  هو  �لعام  هذ�  ب�صارة  �الأب  »عيد  �أّن  فيها  �أّكد  كلمًة،  �لعاّم  �لرئي�س  �ألقى  ثّم 

ة 
ّ
�لرهباني �بن  وهو  بيننا،  �لبطريرك  غبطة  لوجود  و�لثاني  عيده،  الأنّه  �الأّول  عيدين: 

هو  لحام  �لبطريرك  »وجود  �أّن  معتبًر�  وتتقّد�س«،  وتكبر  تفتخر  به  �لذي  ة، 
ّ
�لمخّل�صي

�لمقبل ويكون �الأب  �لعام  »ياأتي  �أن  �آمال  ب�صارة«،  ة حول �الأب 
ّ
�لمخّل�صي �لعائلة  �جتماع 

ب�صارة قد �أ�صبح طوباويًّا«.

ة.
ّ
ة �لمخّل�صي

ّ
ا للرهباني

ًّ
وفي ختام �لقّد��س قّدم �لبطريرك �إنجياًل ذهبي

بعد �لقّد��س تناول غبطته طعام �لغد�ء مع �الآباء و�الإخوة على مائدة �لدير �لعامر.

 ،
ّ
يوم �لجمعة 17 �آذ�ر 2017، و�صمن برنامجه في ممار�صة ريا�صة �لم�صي �لجبلي

�لمخّل�س،  �إلى دير  بزيارة   Pascal Couchepin د
ّ
�ل�صي �ل�صابق  �ل�صوي�صرّي  �لرئي�س  قام 

 Yves Tabin د
ّ
François Barras و�ل�صي لبنان  في  �ل�صوي�صرّي  �ل�صفير  من  كّل  ي�صحبه 

�لعاّم،  �لرئي�س   ،
ّ
�لرئا�صي �ل�صالون  في  ��صتقبالهم،  في  وكان  ج. 

ّ
مفر د مي�صال 

ّ
و�ل�صي

زيارة رئي�س �شوي�شرا ال�شابق اإلى دير المخّل�س
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م �لعاّم �الأب حبيب 
ّ
بح�صور �لنائب �لعاّم ورئي�س دير �لمخّل�س �الأب نبيل و�كيم و�لقي

�لعاّم  و�الأب  �ل�صوي�صري  �لرئي�س  تبادل  �لغد�ء  وخالل  وردة.  جيلبير  و�الأب  خلف 

تاريخ  وحول   
ّ
و�لديني  

ّ
�ل�صيا�صي �لم�صتويين  على  عديدة  مو��صيع  حول  �الأحاديث 

في  �لجميع  جال  �لغد�ء  بعد  �لكاثوليك.  ين 
ّ
�لملكي �لروم  كني�صة  ون�صاأة  �لدير  تاأ�صي�س 

�أرجاء �لدير. 

 

بو  بيار  �الأ�صتاذ  ة 
ّ
�الجتماعي �ل�صوؤون  وزير  برعاية   ،2017 �آذ�ر   18 �ل�صبت  يوم 

�لعاّم  م 
ّ
و�لقي �لعاّم  و�لنائب  �لعام  �لرئي�س  �لهيبي، وبح�صور  ز�هي  د 

ّ
بال�صي ممثَّاًل  عا�صي 

ورئي�س د�ر �لعناية �الأب طالل تعلب ورئي�س مدر�صة دير �لمخّل�س �الأب جيلبر وردي 

ة  �لمخت�صّ �لمدر�صة  �أ�صدقاء  من  و�لعديد  ين 
ّ
�لر�صمي وبع�س  ر��صد  �صربل  و�الأب 

»موز�ييك«، �أُقيم حفل �لع�صاء �ل�صنوّي �الأّول لموز�ييك، في مطعم دير �لقلعة كاونتري 

كلوب في بيت مري. قّدمت �لحفل �الآن�صة جوليات �لحايك، وجرى عر�س فيلم �صغير 

�صو�صن  دة 
ّ
�ل�صي موز�ييك  بمديرة  بدًء�  �لكلمات  تو�لت  بعدها  موز�ييك،  عن  للتعريف 

ة. 
ّ
ة عن �لمدر�صة وك�صفت عن بع�س �لم�صاريع �لم�صتقبلي

ّ
�صميا �لتي قّدمت لمحة تاريخي

ة، 
ّ
تالها كلمة مدير �لد�ر �لذي رّحب بالح�صور طالبًا من معالي وزير �ل�صوؤون �الجتماعي

موز�ييك  ة  �لمخت�صّ �لمدر�صة  بين  �لعقد  توقيع  مو�صوع  متابعة  �لهيبي،  د 
ّ
بال�صي �لممّثل 

ما  على  �أثنى  بدوره  �لذي  �لهيبي  ز�هي  د 
ّ
�ل�صي كلمة  ثّم  ة. 

ّ
�الجتماعي �ل�صوؤون  ووز�رة 

 ،
ّ
�الجتماعي �لم�صتوى  على  ة 

ّ
�لمخّل�صي ة 

ّ
و�لرهباني �لعناية  د�ر  وموؤ�ص�صة  موز�ييك  تقّدمه 

 في بلد مثل لبنان تعجز فيه موؤ�ص�صات �لدولة عن لعب هذ� �لدور. 
ّ
لتطوير �لبناء �الإن�صاني

وقال: نحن باأم�ّس �لحاجة �إلى هذ� �لعمل لنكون على م�صتوى �لبلد�ن �لر�ئدة في �حتر�م 

جهده  كّل  بذل  بدوره  و�عًد�  ة،  �لخا�صّ �لحاالت  ذوي  �حتر�م  في  ة  وخا�صّ �الإن�صان، 

ة. و�ختتم �الأب �لعاّم بكلمة �صكر 
ّ
لتوقيع �لعقد بين موز�ييك  ووز�رة �ل�صوؤون �الجتماعي

�لمدر�صة  �إن�صاء  �نطلقت فكرة  �لذي معه  د �صهام �صميا 
ّ
�ل�صي دة �صو�صن وو�لدها 

ّ
�ل�صي فيها 

�لتي عملت على   »IECD« �لعام مديًر� للد�ر، و�صكر موؤ�ّص�صة  ة يوم كان �الأب  �لمخت�صّ

ة »موازييك«  ع�شاء خيرّي لمدر�شة دار العناية المخت�شّ
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منذ  فيها  �لعاملين  وكّل  �لمدر�صة  على  مين 
ّ
�لقي كّل  �صكر  �لم�صروع. كما  هذ�  تمويل 

وتنميته  �ل�صعيف  خدمة  هو  �لمدر�صة  نجاح  �صبب  �أّن  على  و�صّدد  �ليوم،  �إلى  �لتاأ�صي�س 

�لخدمة  هذه  في  يتجّلى  وح�صوره  �هلل  بركة  و�أّن  �لمجتمع،  في  �نخر�طه  على  و�لعمل 

ة منذ �لبد�ية وعملت على تج�صيده من خالل موز�ييك، 
ّ
بالذ�ت، وهذ� ما �أدركته �لرهباني

ة �هلل وح�صوره في قلب �لمجتمع. بعدها رفع �الأب �لعاّم �ل�صالة 
ّ
لتكون �ل�صاهدة لمحب

ة وبارك �لطعام متمّنيًا للمدعّوين �صهرة ممتعة. ة �لمدر�صة �لمخت�صّ
ّ
على ني

�لعاّم  �الأب  �حتفل  يو�صف،  �لقّدي�س  عيد  وبمنا�صبة   ،2017 �أذ�ر   19 �الأحد  يوم 

�الأب  ة 
ّ
�لرعي كاهن  بم�صاركة  �الأمر�ء،  ــ حو�س  يو�صف  مار  كني�صة  في   

ّ
�الإلهي بالقّد��س 

�لعاّم  باالأب  ة 
ّ
�لرعي �الإنجيل رّحب كاهن  بعد  �لموؤمنين.  �صعد وح�صد كبير من  �أنطو�ن 

ز �لقّدي�س 
ّ
ة »�ل�صمت« �لذي يمي

ّ
�لذي بدوره �ألقى عظة من وحي �لعيد، م�صّدًد� على �أهّمي

ته �لتي تدعونا �إلى �لخفاء، لنكون �صهوًد� لالآب 
ّ
ة في فترة �ل�صوم وروحاني يو�صف خا�صّ

معايًد�  �لعاّم  �الأب  و�ختتم  �لباطل.  و�لمجد  �ل�صجيج  فيه  يزد�د  عالم  في  �ل�صماوّي، 

�لجميع ومتمّنيًا لهم �صوًما مبارًكا.

يوم  �لب�صارة،  دة 
ّ
�صي بعيد  �ل�صغرى  ة 

ّ
و�الإكليريكي �لمخّل�س  دير  مدر�صة  �إحتفلت 

 وعاونه رئي�س �لمدر�صة 
ّ
�ل�صبت في 25 �آذ�ر 2017. تر�أّ�س �لرئي�س �لعام �لقّد��س �الإلهي

�الأب جيلبير وردي وعدد من �الآباء، بح�صور عدد من �لكهنة و�الإخوة ورئي�س و�أع�صاء 

�الأب  تناول  �لعظة  في  و�لموؤمنين.  و�الأ�صدقاء  �الأ�صاتذة  من  وح�صد  ة 
ّ
�لمخّل�صي �لر�بطة 

ظّل  في  ة  خا�صّ ة، 
ّ
�ليومي حياتنا  في  ومعناها  �لمقّد�س  �لكتاب  في  �لب�صارة  مفهوم  �لعام 

 بها، د�عيًا �إلى عدم �لخوف و�صلوك طريق �الإيمان على مثال 
ّ
�لظروف �ل�صعبة �لتي نمر

مريم �لعذر�ء. كما هّناأ �الأب جيلبير على �نطالقته �لمفعمة بالحما�س وعلى كّل �لجهد 

عيد القدي�س يو�شف في حو�س الأمراء

عيد الب�شارة في مدر�شة دير المخّل�س
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 �لر�ئد، ر�جيًا 
ّ
 و�لتعليمي

ّ
ة ودورها �لتثقيفي

ّ
�لذي يقوم به في �صبيل متابعة م�صيرة �لرهباني

له كّل �لتوفيق. كما هّناأ �لجميع متمّنيًا لهم عيًد� مبارًكا. بعد �لقّد��س �لتقى �لجميع على 

ة.
ّ
مائدة �لمدر�صة لتناول لقمة �لمحب

في 3 ني�صان 2017، �أطلقت موؤ�ص�صة �لحريري للتنمية �لب�صرية �لم�صتد�مة و�ل�صبكة 

ة ل�صيد� و�لجو�ر بالتعاون مع حلقة �لتنمية و�لحو�ر في د�ر �لعناية في �ل�صالحية 
ّ
�لمدر�صي

�لحو�ر  مطر�ن  غز�ل...  �صليم  »جائزة  �لتو�لي  على  �لخام�صة  ولل�صنة  �صيد�(  )�صرق 

�لتي  �الآخر  مع  و�للقاء  ة 
ّ
و�لمحب �لحو�ر  قيم  غر�س  بهدف   ،»

ّ
�للبناني  

ّ
�لوطني و�ل�صلم 

�الأجيال  وعقول  نفو�س  في  ة 
ّ
و�الإن�صاني ة 

ّ
�لوطني م�صيرته  في  �لر�حل  �لمطر�ن  ج�ّصدها 

ة، 
ّ
34 ثانويّة ومدر�صة ر�صمي 300 طالب وطالبة من  �أكثر من  �ل�صابّة. �صارك في �لجائزة 

ة، تبارو� في �ل�صعر و�لق�صة و�لمقالة و�لر�صم. ح�صر �لحفل 
ّ
من مختلف �لمناطق �للبناني

�لم�صتقبل في  ار 
ّ
ة وتي

ّ
�للبناني �لقو�ت  �لمنطقة وم�صوؤولو حزب  ات و�أبناء 

ّ
ح�صد من فاعلي

�لعناية  د�ر  و�أ�صرتا  �لم�صاركة،  �لمد�ر�س  من  و�أ�صاتذة  ومدر�ء  ة 
ّ
�أهلي وهيئات  �لمنطقة، 

�لتنمية و�لحو�ر. وحلقة 

م�صّددة  �لحريري  ة 
ّ
بهي �لنائب  ة 

ّ
�لنيابي و�لثقافة  �لتربية  لجنة  رئي�صة  تكّلمت  بد�ية، 

ة 
ّ
ة الأنّها ت�صّكل ثروتنا �لوطني

ّ
ة مو�كبة �لطاّلب في مو�هبهم ومهار�تهم �الإبد�عي

ّ
على �أهّمي

ة.
ّ
�لحقيقي

يخت�ّس  ما  كّل  باأر�صفة  �لبدء  ة عن 
ّ
�لمخّل�صي ة 

ّ
للرهباني �لعاّم  �لرئي�س  �أعلن  بدوره، 

بن�صر جزء من هذ�  ة 
ّ
�لرهباني بالمطر�ن �صليم وما ُكتب عنه، وما كتبه هو. وقريبًا �صتبد�أ 

�لمطر�ن  كان  فقال:  غز�ل  �لمطر�ن  حياة  طبعت  محاور  عند خم�صة  متوّقًفا  �الأر�صيف، 

�صليم يعتبر �أّن لبنان لجميع �أبنائه في �صيغة ح�صاريّة هي �صيغة �لعي�س �لم�صترك �لمرتكز 

على  �لقادرة  �لو�صيلة  هو   
ّ
�لوطني �لح�ّس  �إّن  و�لحريّة.  و�لم�صاو�ة  �لعد�لة  �أ�ص�س  على 

وهو   
ّ
�لطبيعي �إطارهم  في  ة 

ّ
تبعي دون  ين 

ّ
�للبناني بين  و�لجمع  �لتحّديات  �أمام  �ل�صمود 

جائزة المطران �شليم غزال
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مهما  عاّمة،  و�لجنوب  لبنان  في  ع�صناها  �لتي  �لم�صترك  �لعي�س  �صيغة  �إّن   .
ّ
�لعربي �لعالم 

�هلل  �أمام  و�الأف�صل  �الأنقى  �لح�صاريّة  �ل�صورة  تبقى  �صورتها،  و�هتّزت  �أُ�ص�صها  تد�عت 

مًعا على مرحلة جديدة  ون و�لم�صلمون 
ّ
�لم�صيحي قبل 

ُ
لي بعد  �لوقت  �ألم يحن  و�لتاريخ. 

ة �لتي تجمع بينهم؟
ّ
ة و�الإن�صاني

ّ
ة �لرو�بط �لروحي

ّ
من �لتاريخ، لكي يدركو� �أهّمي

�أمام رهبة موقف يعيدني  من جهته، قال وزير �الإعالم ملحم �لريا�صي: »�أنا �ليوم 

ين �لكاثوليك 
ّ
 للملكي

ّ
فت على �أبونا �صليم في �لموؤتمر �لعالمي

ّ
�صنو�ت �إلى �لور�ء يوم تعر

�لعرب  كني�صة  على  ف 
ّ
�أتعر �أّن  �الأّول  در�صين:  فيه  عّلمني  و�لذي  هو،  يُعّده  كان  �لذي 

�الآخر  وقبول  ومعرفته،  �الآخر  ثقافة  �إلى  �لدخول  �أو  »�الإنثقاف«  �أتعّلم  �أن  و�لثاني 

�لمختلف كيفما كان. فال يمكن قبول �الآخر من دون حو�ر وال يمكن معرفة �الآخر من 

غير حو�ر معه. بعدها، تحّدث مدير د�ر �لعناية �الأب طالل تعلب، ورئي�س حلقة �لتنمية 

ة �لمطر�ن �صليم.
ّ
و�لحو�ر �إميل �إ�صكندر، عن �صخ�صي

في �لختام، جرى تبادل دروع وهد�يا من وحي �لمنا�صبة.

لّبى ر�عي �أبر�صّية �صيد� �لجديد للمو�رنة �لمطر�ن مارون عّمار دعوة �لرئي�س �لعاّم 

لزيارة دير �لمخّل�س، وذلك يوم �لثالثاء 18 ني�صان 2017، )وكان في حينه مدبًّر� ر�صوليًّا. 

�إنتُخب مطر�نًا �أ�صياًل في �صينود�س حزير�ن 2017(، ير�فقه بع�س كهنة �الأبر�صّية �لمارونّية، 

�أُقيم   ،
ّ
�لرئا�صي و�ل�صالون  �لكني�صة  على  بعد جولة  �لحّد�د.  ب�صارة  �إيلي  �لمطر�ن  بح�صور 

على �صرفهم غد�ء على مائدة �لعامر. وكان للزيارة �لوقع �لممّيز في نفو�س �لجميع.

في معّلقة زحلة: يوم �ل�صبت في 22 ني�صان، �ل�صاعة �ل�صاد�صة م�صاًء، �إحتفل �الأب 

ة 
ّ
�لرعي كاهن  يعاونه  زحلة،  ــ  �لمعّلقة  في  جاورجيو�س،  �لقّدي�س  عيد  قّد��س  في  �لعاّم 

زيارة المطران عّمار لدير المخّل�س

عيد القّدي�س جاورجيو�س
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كّتورة وربيع  وفر�ن�صو�  �إ�صكندر  �ل�صغبيني وجورج  نقوال  و�الآباء:  �لبركيل  فادي  �الأب 

�لعاّم في  �الأب  �لموؤمنين. �صكر  �أبو زغيب وثيوذور�س زّخور، بح�صور عدد كبير من 

من  وتابع عظته  ة، 
ّ
�لرعي �أجل  يبذله من جهد وتعب من  ما  كّل  فادي على  �الأب  عظته 

ي�صوع  هو  �إيماننا  محور  �أّن  على  م�صّدًد�  جاورجيو�س  و�لقّدي�س  �لقيامة  عيَدي  وحي 

بقوله  �لخوف  مبّدًد�  مغلقة  و�الأبو�ب  للتالميذ  و�لذي ظهر  �لموت،  من  �لقائم  �لم�صيح 

�لر�صالة  �ل�صالم هو  �أر�صلكم«، وهذ�  �أنا  �الآب كذلك  �أر�صلني  »�ل�صالم لكم... كما  لهم: 

�لى �الإن�صان �لخائف و�ل�صعيف، وذلك  ة  �أجمع، وخا�صّ �لعالم  �إلى  �لتالميذ  �لتي حملها 

�لذين  معلوال  �صهد�ء  �ليوم  نتذّكر  و�أ�صاف:  م�صاءة،  �الإيمان  �صعلة  �إبقاء  �أجل  من 

ة �صفيع  با�صت�صهادهم يكملون حمل �صعلة �الإيمان، مع طغمة �لتالميذ و�لقّدي�صين، وخا�صّ

ا.تلى  ة �لقّدي�س جاورجيو�س �لمظّفر؛ وهذه �ل�صعلة علينا �أن نحملها نحن �أي�صً
ّ
هذه �لرعي

تذكاريًّا  درًعا  �لوقف  لجنة  فيه  قّدمت  ك�صارة،  ــ  اليت  تري  مطعم  في  ع�صاء  �لقّد��س 

ة.
ّ
لالأب فادي تقديًر� لجهوده �لمبذولة في �لرعي

�لقّدي�س  دير  في   
ّ
�الإلهي بالقد��س  �لعاّم  �الأب  �إحتفل  �لعيد،  يوم  كفرحونة:  في 

جاورجيو�س في كفرحونة، بم�صاركة رئي�س �لدير �الأب �لمدبّر جوزيف و�كيم و�الأب �لمدبّر 

جوزيف جّبور، بح�صور عدد من �الآباء و�الإخوة وبع�س فعالّيات �لمنطقة وح�صد كبير من 

�لقّدي�س  لعيد   
ّ
�لحقيقي �لمعنى  فيها  �صرح  عظة  �لعاّم  �الأب  �ألقى  �الإنجيل  بعد  �لموؤمنين. 

جاورجيو�س �ل�صهيد �لمنا�صل عن �لكني�صة و�ل�صاهد للم�صيح بدون خوف، وذلك �نطالًقا من 

�لخوف،  لتنزع عنها  �لكني�صة،  �لر�صل وحياة  مثلما غّير حياة  �لذي غّير حياته  �لقيامة  حدث 

وتكون مر�َصلة و�صاهدة في �لعالم �أجمع. في �لختام �صكر رئي�س �لدير �الأب جوزيف �لرئي�َس 

�لعاّم و�لكهنة �لم�صاركين و�الإخوة �لذين خدمو� �لقّد��س، د�عيًا �لجميع �إلى �لغد�ء في �لدير.

م�صاء �ل�صبت 29 ني�صان 2017، وبمنا�صبة �إعادة �فتتاح دير حامالت �لطيب ــ جعيتا 

 ،
ّ
ة، �إحتفل �الأب �لعاّم بالقّد��س �الإلهي

ّ
ات، مركًز� للريا�صات �لروحي

ّ
للر�هبات �لمخّل�صي

قّدا�س في دير حامالت الطيب في جعيتا



55

�الأم منى و�زن وعدد من  �لعاّمة  �لرئي�صة  ور، بح�صور 
ّ
�لمدبّر جوزيف جب �الأب  يعاونه 

�لر�هبات  �لرهبان  من  وح�صد  �لعاّمات  �لرئي�صات  وبع�س  ات 
ّ
�لرهباني ممّثلي  �لكهنة 

�لّطيب  �لتي حملتها حامالت  زة 
ّ
�لممي �لر�صالة  �لعاّم  �الأب  تناول  في عظته،  و�لموؤمنين. 

بكّل �صجاعة و�أمانة ودون خوف من �أحد، مبّكر�ت في �أّول �الأ�صبوع �إلى �لقبر، في حين 

ة 
ّ
كان �لر�صل باأجمعهم مختبئين من �ليهود. ودعا �الأب �لعاّم �لر�هبات �إلى �نطالقة روحي

جديدة، تز�منًا مع �لوجه �لجديد لر�صالة �لدير، متاأّمالت بحامالت �لطيب �للو�تي يتبعن 

كّل  �لم�صيح من خالل  في خدمة  مثالهّن، جريئات  يكّن على  و�أن  �لنهاية،  �إلى  �لم�صيح 

�لر�هبات  ة 
ّ
ولجمعي عاّمة،  ات 

ّ
للرهباني متمّنيًا  �لقيامة،  فرح  �إلى  متعّط�س  وكّل  محتاج 

عند  �لعذر�ء  تمثال  تكري�س  تّم  �لقّد��س  بعد  �لدعو�ت.  في  �لنمو  ة  خا�صّ ات 
ّ
�لمخّل�صي

مدخل �لدير، وبعدها دعي �لجميع �إلى كوكتيل �حتفااًل بالمنا�صبة.

ائه« )يو 15: 13(
ّ
»ما من حّب �أعظم من �أن يبذل �الإن�صان نف�صه في �صبيل �أحب

يوم �الأحد 7 �أيّار 2017، �ل�صاعة �لخام�صة بعد �لظهر، �إحتفل قد�س �لرئي�س �لعاّم 

�صهد�ء معلوال: جهاد  لنفو�س   ر�حًة 
ّ
�الإلهي بالقّد��س  ة، 

ّ
�ل�صالحي ــ  �لعناية  د�ر  كني�صة  في 

�الأب  �صقيقة  )�إبن  تعلب  ميخائيل  �صادي  تعلب(،  �الأب طالل  )�صقيق  تعلب  �مطانيو�س 

مكاريو�س  �الأب  )خال  �صّني�س  ميخائيل  غ�ّصان  قلومة،  ر�غب  عاطف  تعلب(،  طالل 

معلوال  بلدة  و�أهالي  �ل�صهد�ء  عائالت  بح�صور:  وذلك  ميالنة،  �صركي�س  د�ود  وهبي(، 

�لحّد�د  ب�صارة  �إيلي  �لمطر�ن  �الأّم منى و�زن و�الأب �صليمان وهبة ممّثاًل  �لعاّمة  و�لرئي�صة 

�لنائب  ممّثلة  دة جنين مو�صى 
ّ
و�ل�صي �ليا�س كفوري  �لمطر�ن  ممّثاًل  با�صيل  نقوال  و�الأب 

ة 
ّ
�ل�صيا�صي ات 

ّ
�ل�صخ�صي وبع�س  و�لر�هبات  و�لرهبان  �الآباء  من  وجمهور  مو�صى  مي�صال 

من  كبير  وح�صد  �لد�ر،  و�أ�صدقاء  و�لمخاتير  �لبلديّات  وروؤ�صاء  �لمنطقة  في  ة 
ّ
و�لحزبي

�لموؤمنين. بعد تالوة �الإنجيل، �ألقى �الأب �لعاّم عظة عن معنى �ل�صهادة وقيمتها في �لحياة 

بل  �لج�صد،  يقتلون  �لذين  من  تخافو�  »ال  �لم�صيح:  د 
ّ
�ل�صي كلمة  على  م�صّدًد�  ة، 

ّ
�لم�صيحي

و��صًفا  جهّنم«،  في  كليهما  و�لج�صد  �لنف�س  يهلك  �أن  يقدر  �لذي  من  بالحرّي  خافو� 

قّدا�س في دار العناية لراحة اأنف�س �شهداء معلول
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�لذين  وللنا�س  لمعلوال  تهم 
ّ
محب الأجل  حياتهم  دفعو�  �لذين  باالأبطال  معلوال  �صهد�ء 

و�صعو�  بل  و�ل�صغينة  �لثاأر  لغة  يقبلو�  لم  �لذين  �لبلدة  باأهالي  ا  �أي�صً ومنّوًها  و�، 
ّ
�أحب

بعد  بالقيامة.  �لموت  وعلى  ة 
ّ
بالمحب �لحقد  على  �نت�صر  �لذي  �لم�صيح  في  رجاءهم 

�الأّم  فيها  �صاكًر�  �لرجاء،  ملوؤها  كلمة  تعلب  طالل  �الأب  �لد�ر  رئي�س  �ألقى  �لقّد��س 

م 
ّ
�لقي �صكر  وبدوره  �لقّد��س.  في  و�لم�صاركة  �لتعزية  على  �لكريم  و�لح�صور  ة 

ّ
�لرهباني

�لحا�صرين و�الأجهزة  �ل�صهد�ء، جميع  و�أهالي  ة 
ّ
�لرهباني با�صم  �الأب حبيب خلف،  �لعاّم 

�بر�هيم  ا�س 
ّ
عب �للو�ء  رئي�صه  ب�صخ�س  �لعاّم،  �الأمن  ة  وخا�صّ و�ل�صوريّة  ة 

ّ
�للبناني ة 

ّ
�الأمني

ل �لتعازي في �صالون �لد�ر.  
ّ
�لمحترم. بعدها جرى تقب

دير  مدر�صة  �أقامت  عا�صي،  بو  بيار  �الأ�صتاذ  �الجتماعية  �ل�صوؤون  وزير  برعاية 

ج �ل�صنوّي لطالبها، �صارك 
ّ
�لمخّل�س �لثانويّة في جون،  في 14 �أيّار 2017، حفل �لتخر

مو�صى  مي�صال  و�لنائب  �لعاّم  و�لرئي�س  �لحّد�د  ب�صارة  �إيلي  �لمطر�ن  ة 
ّ
�الأبر�صي ر�عي  فيه 

د 
ّ
�ل�صي �لحّجار  محّمد  �لنائب  وممّثل  �لرو��س  نز�ر  د 

ّ
�ل�صي �لحريري  ة 

ّ
بهي �لنائب  وممّثل 

مّخول  جورج  د 
ّ
�ل�صي  

ّ
�لجنوبي وب 

ّ
�لخر �إقليم  بلديّات  �تحاد  ورئي�س  �لحّجار  �أحمد 

للر�هبات  �لعاّمة  و�لرئي�صة  و�الإخوة  �الآباء  من  وعدد  و�كيم  نبيل  �الأب  �لعاّم  و�لنائب 

ات �الأم منى و�زن على ر�أ�س وفد من �لر�هبات، باالإ�صافة �إلى روؤ�صاء بلديّات 
ّ
�لمخّل�صي

وب وجّزين و�صرق �صيد� و�أهالي �لطالب.
ّ
ات من �إقليم �لخر

ّ
و�صخ�صي

دة 
ّ
�ل�صي من  فترحيب  �لعذر�ء،  دة 

ّ
لل�صي ترتيلة  ثّم  �لوطني،  بالن�صيد  �الحتفال  بد�أ 

�الأب جيلبير  �لمدر�صة  رئي�س  و�ألقى  عّدة.  �لطاّلب رق�صات  قّدم  بعدها  �لغريّب،  ليليان 

وردي  كلمة فقال:

ج طاّلبنا، �إنّها لفرحٌة كبيرٌة وكاأنّنا و�صلنا �إلى قطاف 
ّ
نحتفل �ليوم وككّل عام بتخر

 بالعمل 
ّ
ه هذ� �لعمل �لمدر�صي

ّ
ثمرة �إنتاجنا، كما ينتظر �لز�رع ن�صوج ثماره ليقطفها. ن�صب

 الأّن لكليهما عماًل م�صنيًا، فكما �أّن �لغر��س يجب �أن نعتني بها ون�صقيها ونعطيها 
ّ
�لزر�عي

حفل التخّرج في مدر�شة دير المخّل�س 
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كّل ما يلزم لتنتج ثمرة نا�صجة، كذلك �لطالب وجب علينا �أن نعتني به ون�صقيه من �لعلم 

لي�صبح  و�ل�صالم،  ة 
ّ
و�لمحب �الأخالق  فيه  ونزرع  ونربّيه  يلزم  ما  كّل  ونعطيه  و�لمعرفة 

نا�صًجا ومثّقًفا والمًعا في �لمجتمع.

وكان   ،1828 عام  قبل  ما  تاأ�ص�صت  �لتي  �لعامر  �لمخّل�س  دير  مدر�صة  �أ�صاف: 

 
ّ
مر �لمجتمع،  لخدمة  ة 

ّ
�لرهباني في  علماء  كهنة،  لي�صبحو�  �لرهبان  بع�س  تعليم  هدفها 

عليها عدد من �لنكبات في �الأعو�م 1841 و 1845 و 1860، وفي �صنة 1914 توّقفت 

 ،1950 �صنة   
ّ
�لتعليمي ن�صاطها  �لمدر�صة  عاودت  ثّم  �لكبرى  �لحرب  ب�صبب  �لمدر�صة 

ين، وال نن�صى 
ّ
ين و�لخارجي

ّ
ين و�لد�خلي

ّ
فاأ�صبحت ت�صتقبل �لعديد من �لطاّلب �الإكليريكي

لتعاود  �لتعليم  عن  �لمدر�صة  توّقفت  ا  و�أي�صً �لمنطقة،  في   1985 �صنة  �لتهجير  فعل  ما 

في  �لفئات  جميع  من  �لطاّلب  ت�صتقبل  �ليوم  حّتى  ز�لت  ما  وهي   ،1996 �صنة  ن�صاطها 

ة، ونحن على عالقة وطيدة مع وز�رة �ل�صوؤون 
ّ
ة و�لخارجي

ّ
ة و�لد�خلي

ّ
�أق�صامها �الإكليريكي

�لعلم  �إلى  بحاجة  هي  �لتي  �لم�صتورة  �لعائالت  ت�صاعد  �صنويّة  عقود  في  ة، 
ّ
�الجتماعي

ة �لتي 
ّ
ة َفتح لنا �لوزير قلبه ووز�رته لدعم موؤ�ّص�صات �لرهباني و�لمعرفة. وهذ� �لعاّم خا�صّ

هي على عالقة بهذه �لوز�رة �لكريمة لما فيه خير �لمجتمع.

نُظهر  لكي  �أّواًل  �لمدر�صة؟  عن  �لمقت�صب   
ّ
�لتاريخي �لعر�س  هذ�  لماذ�  وتابع: 

منذ  �لذي حّققته  و�لتربوّي   
ّ
�لتعليمي �لم�صتوى  ا 

ً
وثاني وتاريخها،  �لمدر�صة  ة 

ّ
�أهمي لكم 

 ،
ّ
ا �لوجود �لم�صيحي �لقدم حّتى �ليوم. وثالثًا تثبيت �أهالي �لمنطقة في �أر�صهم خ�صو�صً

ة 
ّ
و�ل�صيعي �لدرزيّة  ة 

ّ
�للبناني ة 

ّ
�لروحي �لعائالت  مع  �لو�حد  و�لعي�س  و�لتو��صل  و�النفتاح 

ة. فهي �لتي عّلم فيها �لعاّلمة �ل�صيخ نا�صيف �ليازجي، و�ل�صيخ ب�صارة �لخوري 
ّ
و�ل�صّني

 1876 �صنة  �صعريّة  ق�صيدة  نظم  �لذي  �ليازجي  �إبر�هيم  و�ل�صيخ  �ل�صغير(  )�الأخطل 

و�فى  م�صرقا  �لمخلِّ�س  �أنو�ِر  ببهاِء  غد�  قد  للمعارف  مقاٌم  »هذ�  �لبيت:  هذ�  ومنها 

ا �لعاّلمة �الأب  �أي�صً بح �لعلم في فلك �لتقى«، وال نن�صى  موؤّرخه فَخّط ببابه قد الَح �صُ

�لمثّقفين  �الآباء  � و�لعديد من 
ً
�صعر  La Fontaine �أمثال  ترجمة  �أبو هنا �صاحب  نقوال 

 �لزمن 
ّ
جت على مر

ّ
م �الأب ب�صارة �أبو مر�د وغيرهم، وهي �لتي خر

ّ
ا �لمكر وخ�صو�صً

ومهند�صين  ومحامين  عاّمين،  وروؤ�صاء  عظماء،  وبطاركة  و�أ�صاقفة  وكهنة  رهبانًا 
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اًطا ودكاترة و�إد�ريّين و�أنا�ًصا المعين في �لمجتمع ومن �أّي مهنة كانو�. وقد عملنا 
ّ
و�صب

ة وتربويّة و��صحة، و�صن�صعى بتزويد �لمدر�صة 
ّ
هذه �ل�صنة على و�صع خطط عمل تعليمي

�لمقبلة،  لل�صنة  �الإقت�صاد و�الإجتماع  �إ�صافة فرع  Active board، و�إلى  باالأكتيف بورد 

فيه  لما  فّعال معهم  تو��صل  لنبقى على  �لقد�مى  يجين 
ّ
�لخر بالعمل مع  بد�أنا  و�أنّنا  كما 

من خير �لمدر�صة.

دير  مدر�صة  يجو 
ّ
خر �إنّكم  جهاًر�  تقولو�  �أن  من  تترّددو�  وال  تخافو�  ال  وقال: 

عّلمتكم  �لتي  مدر�صتكم  تن�صو�  ال  الأخرى،  مرحلة  من  تنتقلون  �ليوم  �أنتم  �لمخّل�س. 

�أ�صا�س نجاحكم وم�صتقبلكم،  �لعلم و�الأخالق، وال تفقدو� �لعزيمة على �لمغامرة الأنّها 

�أن  �هلل  من  ونطلب  حياتكم  في  �لنجاح  لكم  نتمّنى  هدفكم.  �إلى  لت�صلو�  عليها  ثابرو� 

حياتكم  �أ�صا�س  هو  الأنّه  �هلل  على  تّتكلو�  �أن  تن�صو�  وال  �لجديدة  مرحلتكم  في  يوّفقكم 

�أبناء �لمخّل�س. فاأنتم 

ى �لح�صور، معربًا عن �صعادته لوجوده في 
ّ
ثّم تحّدث �لوزير بيار بو عا�صي فحي

دير �لمخّل�س من جهة، ومن جهة �أخرى بين �لطاّلب و�لطالبات �لذين يغادرون، موؤّكًد� 

ة، منّوًها بدور ور�صالة دير �لمخّل�س 
ّ
�رتباطه بعالقة قويّة وحميمة مع �لرهبنة �لمخّل�صي

»طبع  �لمخّل�س  دير  �أّن  معتبًر�  ة، 
ّ
لبناني يرمز من ح�صارة وثقافة وهويّة  �لتاريخ وما  عبر 

دير  تالمذة  من  ما  حّد  �لى  وكّلنا  قبله،  وما  ع�صر  �لثامن  �لقرن  من  ة 
ّ
�للبناني �لهويّة 

تهم 
ّ
خلفي و�إّن  �لمخّل�س،  دير  في  در�صو�  �لذين  �الأ�صدقاء  من  �لكثير  هناك  �لمخّل�س. 

�أو  �أميركا  في  �أكان  بالحياة،  بثقافة وعلم وقدرة ونجاح  يتمّتعون  فاّلحين، وهم  ة 
ّ
خلفي

ز، مثل تالميذ دير �لمخّل�س«، معتبًر� �أّن 
ّ
فرن�صا �أو في لبنان، �أ�صخا�س نجحو� ب�صكل ممي

و�أطلقها  �لمنطقة،  في  �لمخّل�س  دير  نتيجة وجود  ا ح�صل 
ًّ
وثقافي ا 

ًّ
�جتماعي تطّوًر�  هناك 

تنا جميًعا. 
ّ
م�صوؤولي و�أعتقد هذه  عليه،  �لمحافظة  �صيء  فاأهّم  �لنجاح،  �لعالم ونحو  نحو 

دير  مدر�صة  بهما  تقوم  �للذين  ز 
ّ
�لممي و�الهتمام  �لرعاية  على  �لوزير  معالي  و�أثنى 

�لمتاحة  �الإمكانات  �صمن  �لخ�صو�س  هذ�  في  تعمل  �لوز�رة  �أّن  �لى  م�صيًر�  �لمخّل�س، 

مع  �لعالقة  �لمحافظة على  �لى  �لطالب  د�عيًا  غير كاف. وختم:  و�لمو�زنة، ولكن هذ� 

، وعلى هذ� �الإرث و�لتر�ث �لموجود، قائاًل »�أعطاكم 
ّ
 �لعلمي

ّ
 �لثقافي

ّ
�ل�صرح �لتاريخي
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هذه  في  �لطاّلب  تعّلمها  �لتي  �لقيم  على  �لمحافظة  ة 
ّ
�أهّمي �لى  م�صيًر�  فاأعطوه«،  كثيًر�، 

ل �ختالف �الآخر، و�إغنائه، عندها تكونون تبنون 
ّ
�لمدر�صة، عبر �الهتمام بال�صعيف وتقب

ذو�تكم وقيم �لمجتمع، متمّنيًا لهم �لنجاح وتحقيق طموحاتهم.

دة 
ّ
�ل�صي �لمدر�صة  �لعاّم و�الأب جيلبير ومديرة  و�لرئي�س  �لوزير  �صّلم معالي  بعدها 

يجين.
ّ
�ل�صهاد�ت للمتخر �أنطون  ريتا 

�إحتفل  �صعيا،  �أبو  �إيلي  �الأب  �لمقام  كاهن  من  وبدعوة   ،
ّ
�لمريمي �ل�صهر  بمنا�صبة 

�أيار   14  في مقام �صيدة زحلة و�لبقاع، وذلك يوم �الأحد 
ّ
بالقّد��س �الإلهي �لعام  �لرئي�س 

�لبركيل وثيوذور�س زّخور  �لفحل وفادي  �صعر وفادي  �أبو  �إليان  �الآباء:  2017، عاونه 

 
ّ
�للبناني �الأحمر  و�ل�صليب  �لبقاع  في  ة 

ّ
�لم�صيحي �لطالبة  �ل�صبيبة  بح�صور  ر��صد،  و�صربل 

وجمهور من �لموؤمنين. قبل �لعظة رّحب �الأب �إيلي باالأب �لعام و�لكهنة �لحا�صرين، ثّم 

�أّم  �هلل  لتكون  �أعّدها  �لتي  »�لمر�أة«  مريم  ة 
ّ
�صخ�صي بين  قارنًا  عظة  �لعام  �الأب  �ألقى 

�للقاء  بعد  فاأ�صبحت،  وخاطئة  مرذولة  كانت  �لتي  �ل�صامريّة  ة 
ّ
و�صخ�صي �لمخّل�س 

رة بالخال�س، على مثال مريم. هذه �لمر�أة �ل�صامريّة تدعونا �ليوم  بالم�صيح، مر�َصلة ومب�صِّ

�لى �لوقوف ب�صدق وتوبة �أمام �لذ�ت و�أمام �هلل، من �أجل �للقاء بالرّب عند بئر حياتنا، 

لنتحّول ون�صبح بدورنا مب�ّصرين بالخال�س.

 
ّ
�الإلهي بالقّد��س  �لعاّم  �الأب  �إحتفل   ،2016 �الأّول  ت�صرين   7 �لجمعة  يوم  �صباح 

بمنا�صبة عيد �صفيَعي �لدير �لقّدي�صين �صركي�س وباخو�س في معلوال، يعاونه �لنائب �لعام 

�الأب �لمدبّر نبيل و�كيم ورئي�س �لدير �الأب عبد�هلل �لحمديّة و�الآباء توفيق عيد وفادي 

�أثناءه عظة جريئة موؤثّرة. بعد �لقّد��س قام بتد�صين �لدير  بركيل وفادي �لفحل... و�ألقى 

�س لهما �أثناء �الأحد�ث �الأليمة �لد�ئرة في �صوريا. 
ّ
بعد �لدمار و�لخر�ب �لكبير �لذين تعر

قّدا�س في مقام �شّيدة زحلة والبقاع

تد�شين دير القّدي�َشين �شركي�س وباخو�س في معلول



60

عددهم  وُقّدر  وموؤمنين،  ين 
ّ
و�أمني ين 

ّ
ر�صمي من  باالحتفال  �لم�صاركين  جميع  ُدعي  ثّم 

ر �الأب �لعاّم عن �صعوره �لر�ئع 
ّ
باألفين، �لى تناول طعام �لغد�ء في �لدير. في �لجل�صة عب

ة في ترميم 
ّ
وكبر �لقلب �إز�ء ما �صاهد و�ختبر، و�لقّوة و�ل�صجاعة �للتين بذلتهما �لرهباني

ة �لعمل �لممتازة تحت �إ�صر�ف �الأب توفيق عيد، 
ّ
�أحد �أقدم �أديارها �الأثريّة، و�أ�صاد بنوعي

في  ولّدته  �لذي   �  جدًّ
ّ
�الإيجابي و�لتاأثير  �لموؤمنين،  قبل  من  �لموؤثّرة  �لكثيفة  وبالم�صاركة 

�لنفو�س خطوة �لترميم تلك، حّتى بقي �ل�صعب يرّدد هتاف »عامر عامر يا ديرنا، �صّلك 

�لنائب  �صهادة  ا  �أي�صً �لالفت  ومن  متو��صلة.  دقيقة  ثالثين  من  الأكثر  ديرنا«  يا  عامر 

�لنفق  في   
ّ
تمر �لبالد  كانت  »عندما  عب�صي:  جوزيف  �لمطر�ن  دم�صق  في   

ّ
�لبطريركي

ة تبني وترّمم«. كما �أّن مدير �لناحية �لقائد �لَعَلوّي قبل 
ّ
ة �لمخّل�صي

ّ
�لمظلم كانت �لرهباني

مغادرته قام بتقبيل �صليب �لرئي�س �لعاّم وم�صى.

ة، 
ّ
�ل�صرقي �لكنائ�س  مجمع  رئي�س  �صاندري  ليوناردو  �لكاردينال  نيافة  بح�صور 

�لر�صولي لدير غروتافيرتا، و�لرئي�س  �ألبانو و�لز�ئر  و�لمطر�ن مارت�صّلو �صمير�رو مطر�ن 

روما،  في  �لكاثوليك  �لبطاركة  ووكالء  رعيدي،  د�ود  �الأبّاتي  ة 
ّ
�الأنطوني ة 

ّ
للرهباني �لعاّم 

ات 
ّ
�لرهباني ووكالء  الرو�ّصو،  لورن�صو  �الأب   

ّ
�ل�صرقي �لمجمع  في  �لم�صاعد   

ّ
�ل�صر �أمين 

وبع�س  غروتّافير�تا  دير  من  �الآباء  وبع�س  روما،  في  ة 
ّ
�ل�صرقي ات 

ّ
�الإكليريكي وروؤ�صاء 

�لقّدي�س  دير  �لعاّم  �لرئي�س  د�ّصن  و�لموؤمنين.  ين 
ّ
�لر�صمي من  وح�صد  ات 

ّ
�لرهباني ممّثلي 

 يوم �الإثنين 5 حزير�ن 2017، و�لذي �صارك فيه 
ّ
با�صيليو�س في روما في �لقّد��س �الإلهي

وجوزيف  رعد  وعبدو  ور 
ّ
جب وجوزيف  حّد�د  ومطانيو�س  زيد  �أبو  �صليمان  �الآباء: 

ة 
ّ
�الإكليريكي جوقة  �لقّد��س  خدم   .

ّ
�لمر وو�صيم  فرح  و�صالم  حياة  ومارتن  �صغبيني 

�ألقى  �لختام  وفي  ة( 
ّ
�الفتتاحي في  )وردت  كلمة  �لعام  �الأب  �ألقى  �الإنجيل  بعد  �لكبرى. 

ة. 
ّ
�لختامي �لبركة  و�أعطى  ة(، 

ّ
�الفتتاحي في  ا  �أي�صً )وردت  كلمة  �صاندري  �لكاردينال  نيافة 

بعد �لقّد��س ُدعي �لجميع �إلى حفل ع�صاء في باحة �لدير.

تد�شين دير القّدي�س با�شيليو�س في روما 
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في دير مار اليا�س ــ ر�شمّيا: بمنا�صبة عيد مار �ليا�س، �إحتفل �الأب �لعاّم بالقّد��س 

، م�صاء �الأربعاء 19 تموز 2017، في دير مار �ليا�س ــ ر�صمّيا، عاونه �الآباء: جورج 
ّ
�الإلهي

�الآباء:  ق�صطنطين، بح�صور  ن�صال جبلي وطوني  �لدير، جوزيف جبور،  ميما�صي رئي�س 

نبيل و�كيم، جوزيف و�كيم، جورج �إ�صكندر، �ليا�س مايو، �إدمون طانيو�س وثيوذور�س 

زّخور، وجمع من فعالّيات �لمنطقة و�لر�صمّيين وح�صد كبير من �لموؤمنين. وقامت جوقة 

ميما�صي  �الأب جورج  �لعظة  في  �لعام  �الأب  �صكر  �لقّد��س.  بخدمة  �لكبرى  �الإكليريكّية 

�ألقى كلمة من وحي �الإنجيل و�لعيد، م�صّدًد�  ثّم  �لدير،  �لمبذولة في خدمة  على جهوده 

على �أهمّية �صماع �لكلمة و�لنعمة و�لحقيقة �لتي تخرج من فم ي�صوع، هذه �لكلمة �إّما �أن 

نقبلها في د�خلنا فت�صفينا وتثمر في حياتنا، كما قبلتها �أرملة �صرفة �صيد� ونعمان �ل�صوري 

�إيلّيا و�ألي�صع، و�إَما �أن نرف�صها ونمتلىء حنًقا و�صًر� فنغلق قلبنا و�آذ�ننا وبالتالي  على عهد 

�أن يرمي  �أر�د  �لمجمع، عندما  �ل�صعب، في  تماًما مثل  �لنعمة ونقتل �هلل في حياتنا،  نقتل 

بي�صوع من �أعلى �لجبل، كما ورد في �الإنجيل، ومثل �لملكة �إيز�بيل �لتي رف�صت �صوت 

ختام  في  وجهها.  من  هربه  �إلى  �أّدى  مما  بالقتل،  �إيلّيا  �لنبي  فتوّعدت  د�خلها  في  �لحّق 

�لقّد��س بارك �الأب �لعاّم �لخبز�ت وبعدها ُدعي �لجميع �إلى �لتهاني بالعيد ثّم �لع�صاء في 

مطعم جنة �لنهرين قرب �لدير. 

�إحتفل   ،2017 تموز   20 �لعيد،  يوم  في دير مار اليا�س المخّل�شّية في زحلة: 

ة في زحلة، وعاونه رئي�س �لدير 
ّ
 في دير مار �ليا�س �لمخّل�صي

ّ
�الأب �لعاّم بالقّد��س �الإلهي

زّخور.  وثيوذور�س  �لبركيل  فادي  �إ�صكندر،  جورج  و�الآباء:  �ل�صغبيني  نقوال  �الأب 

ة. بعد �الإنجيل، �ألقى �الأب �لعاّم كلمة من وحي �لعيد د�عيًا 
ّ
بح�صور ح�صد من �أبناء �لرعي

على  وكجو�ب  تتزعزع،  فلن  �لكني�صة  و�صط  في  �هلل  الأّن  �لخوف،  عدم  �لى  �لموؤمنين 

 
ّ
رنا وتحّولنا لنكون على مثال �لنبي

ّ
ح�صور �هلل في حياتنا، علينا �أن نقبله ونترك كلمته تغي

ة بقول �لحّق وبمجابهة �لباطل. وختم �الأب �لعاّم �صاكًر� �الأب نقوال �صغبيني  ا، خا�صّ
ّ
�إيلي

ة، ومهّنئًا �لموؤمنين بالعيد. بعد �لقّد��س 
ّ
على خدماته �لتي يقوم بها في �صبيل �لدير و�لرعي

ة على مائدة �لدير.
ّ
تناول �الآباء لقمة �لمحب

عيد مار اليا�س 2017
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باقة من اأخبار الأديار والمراكز: 

القّيمّية العاّمة

�لتي  وكالته  عن  بيانًا  حبيب خلف  �الأب  �لجديد  �لعاّم  م 
ّ
�لقي من  و�صلنا 

�ل�صابق  �لعاّم  م 
ّ
�لقي بين  و�لت�صليم  �لت�صّلم  جرى  قد  وكان  �الأّول،  عامها  ختمت 

�الأب �أنطو�ن �صعد و�الأب حبيب بتاريخ 2 �أيلول 2016، بح�صور قد�س �لرئي�س 

�لعاّم:

�لت�صّلم  مو�صوع  لمتابعة  لبنان  في  ة 
ّ
�لرهباني �لمر�كز  جميع  بزيارة  قمُت 

مجل�س  �نتخبهم  �لذين  �لجدد  و�لروؤ�صاء  واليتهم  �لمنتهية  �لروؤ�صاء  بين  و�لت�صليم 

مار  دير  بزيارة  قمت  كذلك  مركز،  كّل  و�أ�صغال  ة 
ّ
مالي على  ولالطالع  �لمدبّرين 

�صركي�س وباخو�س في معلوال لمتابعة �أعمال �لترميم و�لعودة �إلى �لدير وبتعليمات 

و��صحة من مجل�س �لمدبّرين باأن يعود �لدير �إلى ما كان �صابًقا، و�صرف كّل ما هو 

�صرورّي بالتن�صيق مع رئي�س �لدير �لجديد.

و��صتطعت  هناك،  ة 
ّ
�لرهباني �أمالك  على  لالطالع  م�صر  �إلى  بزيارتين  قمت 

ة 
ّ
من�صي عقار�ت  �صكوك  بع�س  �إلى  �إ�صافة  كاّفة،  �الإيجار�ت  عقود  على  �لح�صول 

تعيين  وتّم  م�صر،  في  �لمحامين  و�أحد  �لعاّم   
ّ
�ل�صر �أمين  مع  ا 

ًّ
حالي در��صتها  يجري 

تقريًر�  وو�صعُت  غّنوم،  �ألبير  جوزف  د 
ّ
�ل�صي هو  م�صر  في  ة 

ّ
للرهباني جديد  وكيل 

ة.
ّ
اًل بهذ� �ل�صاأن بين يدي �لهيئة �لقانوني مف�صّ

على  ة 
ّ
متوجب كانت  �لتي  و�لر�صوم  و�لغر�مات  �ل�صر�ئب  جميع  دفع  تّم 

في  ة 
ّ
�لرهباني �أمالك  كاّفة  عن  و�لبلديّات  ة 

ّ
و�لمالي �لدولة  خزينة  ل�صالح  ة 

ّ
�لرهباني

ة حو�لي 
ّ
�الإجمالي قيمتها  بلغت  وقد   ،2002 �لعام  منذ  متر�كمة  كانت  و�لتي  لبنان 
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220،000،000 ل.ل. )مئتي وع�صرين مليون ل.ل.( وذلك بعد �ال�صتح�صال على 

�إعفاء�ت.

 347 �لعقار  �لمهند�س وليد عيد طوق على عقد ال�صتثمار  �لتوقيع مع  تّم 

من منطقة �لمدّور �لعقاريّة في بيروت، وذلك لمّدة 21 �صنة، ليقوم بترميم �لمبنى 

بالكامل مع بع�س �الإ�صافات.

تّم تجديد �لعقد مع �آل فتال في م�صتودع �صن �لفيل ب�صروط جديدة وبزيادة 

مبالغ على �لعقد �لقديم.

مو�صوع  حول  جبر�ن  �الأخوين  مع  قائمة  كانت  �لتي  �لم�صكلة  حّل  تّم 

م�صتودع �لذوق في منطقة زوق م�صبح �لعقاريّة، بعد �أن كان �لم�صتاأجر�ن قد تمّنعا 

عن �لدفع لمّدة �صنتين ون�صف وتّم تح�صيل كامل �لمبلغ �لمتر�كم مع �لفو�ئد.

�لذي  �لعقاريّة  ة 
ّ
�لجميلي منطقة  508 من  �لعقار رقم  تخلي�س معامالت  تّم 

�إ�صار�ت  ن وجود 
ّ
تبي �أن  بعد  ة، 

ّ
�لرهباني �لى  وبة نجم 

ّ
�لمرحومة حب قدّمته  قد  كانت 

ة وعملنا 
ّ
ة غ�ّس وتزوير، فقمنا برفع دعوى جز�ئي

ّ
على �ل�صحيفة �لعقاريّة نتيجة عملي

في  ونحن  �لمو�صوع  حّل  �أن  �إلى  ة 
ّ
�ل�صلمي بالطرق  �لمو�صوع  لحّل  �لوقت  بنف�س 

ة.
ّ
�صدد ت�صجيل �لعقار على ��صم �لرهباني

تّم توقيع خم�صة عقود ل�صالح دير مار مخايل في عميق ــ �ل�صوف، وثمانية 

عقود ل�صالح دير �لمخّل�س ــ جون، وعقدين ل�صالح دير مار تقال في عين �لجوزة 

ا.
ّ
و�أربعة عقود ل�صالح دير مار �ليا�س في ر�صمي

القّيمّية العاّمة
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القّيمّية العاّمة

و�صحيم  �صيد�  منطقة  في  كاّفة،  �لم�صارف  مدر�ء  مع  �لتو��صل  على  عملنا 

ة، 
ّ
ة ل�صالح ��صتثمار�ت �لرهباني

ّ
و�لجو�ر، بهدف �لح�صول على �أف�صل فو�ئد م�صرفي

وتّم توقيع عقود جديدة مع بنك عودة وبلوم بنك وفرن�صبنك.

في  ة  خا�صّ ملّفات  في  وعقودها  �الأديار  ملّفات  جميع  ومكننة  تنظيم  تّم 

ة.
ّ
�لقيمي مكتب 

تّمت متابعة ملّف ��صتمالكات �صد ب�صري بعقد عّدة �جتماعات مع مجل�س 

ة. 
ّ
�لرهباني �عتر��صات  لت�صجيل  وذلك   ،

ّ
�لدولي �لبنك  ومندوبي  و�الإعمار  �الإنماء 

كذلك متابعة ملّفات �لمحكمة و�ال�صتئنافات مع �لمحامين، علًما �أّن مجل�س �الإنماء 

و�الإعمار قد با�صر بدفع بع�س �لم�صتحّقات.
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دير المخّل�س العامر

وردنا من �الأب �لمدبّر نبيل و�كيم رئي�س دير �لمخّل�س �أنّه، بمعونة �هلل، تّم 

 31 2016 حّتى  �أيلول   8 �لتالية في �لدير، في �لفترة �لممتّدة من   �لقيام باالأ�صغال 

�آب 2017:

و�لغرف  �لمطبخ  �لقطاعات:  كّل  في  �لدير  في  ة 
ّ
عمومي ــ  ت�صليحات 

و�لمما�صي و�لم�صتودعات و�لكني�صة.

و�لمما�صي  و�الأبو�ب  �لغرف  مع  و�لثالث  �لثاني  �لطابقين  ودهان  ــ  طر�س 

ومطلع بيت �لدرج حّتى �لمدخل.

رولو  وبر�دي  ومخّد�ت  و�صر��صف  لحف جديدة  �لثالث:  �لطابق  ــ  تجهيز 

ات �لحّمامات.
ّ
لل�صبابيك وتجهيز حاجي

.150 KVA ــ  تركيب �صوديار جديد للدير وماكنة خياطة وموتور كهرباء

ــ �صر�ء تجهيز�ت للمطبخ و�لمائدة و�لغرف.

ــ رخ�صة بئر �أرتو�زّي ونحن ب�صدد حفره قريبًا للدير.

ي�س 
ّ
ــ  ت�صنيع �أنو�ع جديدة من �لمقّطر�ت في �لدير »�ل�صومر و�لالفند و�لقر

ون و�لنعنع �لبرّي و�لورد وماء �لزهر«.
ّ
و�لعطر و�لطي

ــ  ت�صليحات في مع�صرة �لدير و�صر�ء قطع جديدة متطّورة.

ة نحل جديدة مّما ز�د في �الإنتاج حّتى و�صل هذه �ل�صنة �لى 
ّ
ــ  �صر�ء 30 خلي

400 كلغ.
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.Equinox ــ �صر�ء �صيارة جيب للدير

ــ �صر�ء 13 ر�أ�س ماعز �صامي.

ــ �صر�ء خم�س ثريّات جديدة للكني�صة قبل عيد �لرّب 2017.

دونًما   40 ��صت�صالح حو�لي  ب�صدد  دونًما، ونحن   20 ــ  �إ�صت�صالح حو�لي 

جديدة لزر�عتها باالأ�صجار �لمثمرة.

و�ال�صتثمار�ت  �لم�صتثمرين  ومالحقة  وعقود جديدة،  ــ  �إ�صتثمار�ت جديدة 

�لقديمة و�إعادة �صياغة �تفاقيات �صابقة.

تطوير  بغية  جديدة  م�صاريع  �إعد�د  ب�صدد  ونحن  �لدير  منتوجات  ــ  زيادة 

منتوجاتنا.

ــ �صر�ء خّز�نات للرّي.

ة 
ّ
�ل�صناعي بالمدينة  خا�ّس  موؤتمر  �أُقيم   ،2016 �الأّول  كانون  �الأّول  ــ  في 

�لعاّم  �لمدير  بح�صور  وذلك  �لعقاريّة،  بكيفا  منطقة  في  تنفيذها  �لمنوي 

ات �لمنطقة، لتو�صيح �لم�صروع 
ّ
لل�صناعة �الأ�صتاذ د�ني جدعون وكّل فعالي

ة...، وتتالت �للقاء�ت لمالحقة �لمو�صوع في 
ّ
ونتائجه �القت�صاديّة و�لوطني

م �لعام.
ّ
�لوز�رة مع �لقي

في  ين 
ّ
�إخت�صا�صي �صّتة  من  »و�حد  كيلد  و�ل�صيد  �لدير  بين  تعاون  ــ  �إقامة 

�لعالم  في تلقيح وتخ�صيب �لنحل«، من �أجل تطوير �إنتاج �لنحل و�لعناية 

�الأّول  ت�صرين  في  موؤتمر  �إقامة  ب�صدد  ونحن  �لحديثة.  �لطرق  بح�صب  به 

2017 في دير �لمخّل�س لكّل نّحالي لبنان.

دير المخّل�س العامر
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ــ تنجيد �صالون �لعنبر �لقديم وترميمه.

ــ  �صيانة كهرباء �لدير وتمديد�ت جديدة وتغيير نظام �صاعة �لدير مع تركيب 

ة �لدير.
ّ
ر�ت �صوت على برج بجانب قب

ّ
مكب

ــ تركيب كامير�ت مر�قبة د�خل �لدير وخارجه لحفظ �لدير من �ل�صرقات.

�أنو�عها  على  و�ل�صتول  �لورد  بزر�عة  و�لمن�صية  �لدير  مدخل  ــ  تح�صين 

و�أ�صجار �صنوبر وخروب.

و�إعادة  ات 
ّ
�الإتفاقي ومالحقة  و�الأر��صي  للم�صتثمرين  ة 

ّ
ميد�ني ــ  زيار�ت 

ات جديدة.
ّ
تنظيمها و�إبر�م �تفاقي

�لم�صيرة  مع  و�لن�صرة  لوميار  تلي  مع  ب�صارة  �الأب  عن  جديد  ــ  روبرتاج 

�ل�صنويّة... ولقاء�ت لعائالت �أبونا ب�صارة من كّل لبنان.

ة مع �لمر�فقة و�الإر�صاد من 
ّ
مات للك�صافة و�لحركات �لر�صولي

ّ
ــ  بر�مج مخي

قبلنا و�كت�صاف بع�س وجوه �لدعوة.

ة �صنويّة عدد 2.
ّ
ــ  ريا�صات روحي

عدد  �لزيت  لحفظ  �صتانل�س  ببر�ميل  �لقديمة  �لفّخاريّة  �لخو�بي  ــ  �إ�صتبد�ل 

.15

ــ �صر�ء غ�ّصاالت ون�صافات لق�صم �لخدمات.

دير المخّل�س العامر
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دير ال�شّيدة

دة ما يلي: ي�صّم 
ّ
وردنا من �الأب ن�صال جبلي معّلم �البتد�ء في دير �ل�صي

ة 
ّ
�لمدر�صي و�ل�صهاد�ت  ة 

ّ
�لحياتي و�لخبر�ت  �الأعمار  �إخوة مختلفي  �صّتة  �البتد�ء 

�أيّام  من  ت ثالثة 
ّ
��صتمر �لدعو�ت  لتمييز  �أجرى �البتد�ء دورًة  ة، كما 

ّ
و�لجامعي

29 ني�صان  �إلى 1 �أيّار 2017، �صّمت في �صفوفها ثمانية �صباب ُجدد يفّت�صون 

ة عددهم، 
ّ
عن دعوتهم، ولربّما يكونون في عد�د �لمبتدئين �ل�صنة �لمقبلة بغالبي

من  �صورّي  و�آخر  �الإ�صكندريّة  من  م�صرّي  �صاّب  مع  �البتد�ء  يتو��صل  كما 

�ل�صويد.

ة �لدعو�ت.
ّ
نطلب من جميع �الآباء �أن ي�صّلو� من �أجلنا وعلى ني
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دير القّدي�س با�شيليو�س ــــ ميثون

ومعّلم  با�صيليو�س  �لقّدي�س  دير  رئي�س  �لخليفات  فار�س  �الأب  من  وردنا 

 ما يلي:
ّ
�البتد�ء و�لم�صت�صار �الأّول في �الإقليم �الأميركي

ة  في 
ّ
ة �لكاثوليكي

ّ
�لملكي لكني�صتنا  �لز�وية  حجر  هم  ين 

ّ
�لمخّل�صي �الآباء  �إّن 

 ما هي �إاّل تمجيد 
ّ
�لعالم. فكّل خطوة من �لخطو�ت �لتي يقومون بها �أبناء �ل�صيفي

ت�صهد  �الأيّام  وهذه  برّمتها.  ة 
ّ
�لملكي وللّطائفة  ة 

ّ
�لرهباني لالأّم  وخدمة  للمخّل�س، 

وذلك  و�لتجديد،  و�لترميم  �لتطّور  من  عهًد�  ومر�كزها  �أديرتها  بكاّفة  تنا 
ّ
رهباني

بف�صل �أد�رتها �لحكيمة وغيرتها، �لممّثلة بقد�س �الأب �لعاّم ومجل�س مدبّريه �لذين 

�أو مركزه، وهنا  موؤ�ّص�صته  �أو  ديره  �لرهبان، كلٍّ في  �الأبويّة الإخوتهم  ثقتهم  منحو� 

 للنهو�س مجّدًد� و�لتجديد �أّواًل 
ّ
كان �لعمل �لغيور و�لدوؤوب من كاّفة �أبناء �ل�صيفي

فة 
ّ
ة و�لكني�صة جمعاء. و�أمام زحمة هذه �الأعمال �لم�صر

ّ
لمجد �هلل وثانيًا لخير �لرهباني

و�لتي كان لنا ن�صيب فيها، نورد ما يلي:

الحياة في الدير :

ين في �لواليات �لمّتحدة هو 15، و�لمقيمين 
ّ
عدد �الآباء و�الأخوة  �لمخّل�صي

 12 �آباء ور�هبان( و  ا وثالثة 
ّ
�إيلي 6 )�لمطر�ن عادل  في دير �لقّدي�س با�صيليو�س هو 

و�صالة  �صباًحا،  �لتا�صعة  �ل�صاعة  ا 
ًّ
يومي ة 

ّ
�الإلهي ا 

ّ
بالليتورجي �صويًّا  ن�صترك  ا. 

ًّ
علماني

ة  �لغروب �ل�صاعة �لخام�صة م�صاًء، وبوجبة �لغذ�ء. كما نحتفل �صويًّا بالمنا�صبات �لخا�صّ

ة. وطبًعا 
ّ
�لكهنوتي و�لر�صامات  ة 

ّ
�لرهباني �لنذور  ذكرى  �أو  �لميالد  كاأعياد  بالكهنة 

ة 
ّ
لكّل و�حد عمل خا�ّس يقوم به: كا�صتقبال زّو�ر �لدير، وتقديم �لخدمات �لروحي
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في  وخدمات  ة، 
ّ
�لالتيني �لرعايا  بع�س  خدمة  في  وم�صاعدة  و�الأر�صاد،  كاالعتر�ف 

�لم�صت�صفيات.

دعوات رهبانّية جديدة في ميثون:

�الأخ  هي  ة 
ّ
للرهباني جديدة  دعوة  بقدوم  �ل�صنة  هذه  كبير  فرح  لنا  كان 

مرو�ن �لخوري، كما �أنّنا بتو��صل مع �الأب �إبر�هيم �لحّد�د في كند� �لذي يعمل 

ناأمل قدومهما  بتو��صل مع دعوتين  ا  �أي�صً �أخرى، ونحن  ة 
ّ
بجّد مع دعوة رهباني

في  للبدء  روما  �إلى  ة 
ّ
�لرهباني نذوره  �إبر�ز  بعد  مايك  �الأخ  و�صيغادر  ا،  كما 

ً
قريب

در��صة �لاّلهوت.

الأن�شطة الرئي�شّية للدير ومركز الريا�شات الروحّية:

ين.
ّ
ة للعلماني

ّ
يا�صات �لروحي

ّ
و :)Corsillo( برنامج �لر

ّ
ي 1 ــ �لكور�صِ

اعد. ة مع �لن�سء �ل�صّ 2 ــ توجيه �ل�صبيبة: وذلك بتنظيم لقاء�ت خا�صّ

ا با�صم »دورة �لُخّطاب«.
ًّ
3 ــ �الإعد�د للزو�ج، وهو برنامج معروف �صعبي

�الإكليرو�س  �أع�صاء  من  متنّوعة  لمجموعات  ة 
ّ
�لروحي 4 ــ  �لريا�صات 

ين، على مد�ر �ل�صنة .
ّ
و�لعلماني

ما �لو�فدين من 
ّ
ين �لاّلجئين، ال �صي

ّ
�أبنائنا �ل�صرقي 5 ــ  �إ�صتقبال عدد كبير من 

�ء �لنز�عات �لم�صّلحة، ولي�س لهم من معيل 
ّ
�صوريا �لذين ت�صّتتو� من جر

�أو معين في �لواليات �لمّتحدة.

 لل�صنة �لر�بعة على �لتو�لي، �لذي يقع في عيد 
ّ
6 ــ  متابعة �لمهرجان �ل�صيفي

ة .
ّ
�لرّب، عيد �الأّم �لرهباني

دير القّدي�س با�شيليو�س ــــ ميثون
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و��صتقبال  و�الإر�صاد  كاالعتر�ف  ا: 
ًّ
يومي متعّددة  ة 

ّ
روحي خدمات  7 ــ  تقديم 

�أحيانًا لمن هم بحاجة،  ا 
ًّ
ا ومالي

ًّ
�لم�صاعد�ت غذ�ئي �لدير، وتقديم  زّو�ر 

ة و�لم�صت�صفيات.
ّ
وم�صاعد�ت في خدمة �لرعايا �لالتيني

ة  �ت �صنويًّا، وزيارة خا�صّ
ّ
ة كبرى في �ل�صجن: ثالث مر

ّ
8 ــ  ريا�صات روحي

ة .
ّ
لل�صجناء �صهريًّا في �صجنهم لتقديم ما يلزم من خدمات روحي

9 ــ كر�صم�س فير

K- Walk   10 ــ  كي و�ك 

11 ــ حفلة �صنويّة لبيت �لريا�صات .

12 ــ �إ�صتقبال ذخائر �لقّدي�س �صربل.

اأعمال في الدير:

في دير �لقّدي�س با�صيليو�س في ميثون، ال زلنا ب�صدد تجديد وترميم �لدير، 

ة ونذكر منها:
ّ
فخالل �لعاّم �لما�صي وحّتى �الآن، �الأعمال م�صتمر

 و��صتحد�ث غرفتي منامة لكّل منهما حّمام خا�ّس 
ّ
1 ــ  تجديد �لطابق �الأر�صي

وذلك لت�صهيل ��صتقبال �ل�صيوف.

�لغرف  وعزل  بالطة   2300 تجاوز  �صير�ميك  ببالط  باأكمله  �لطابق  2 ــ  تزيين 

تدفئة،  دهان،  )جف�صين(،  �صير�ك  باألو�ح  �لجدر�ن  وتلبي�س  و�لكوريدور، 

�أثاث جديد...

3 ــ تجديد غرف �لغ�صيل: بالط، دهان، ماكينات جديدة...
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4 ــ تجديد غرفة �الجتماعات: دهان، بالط جديد و�أثاث جديد.

5 ــ �صالون �لدير: بالط، دهان، بع�س �أثاث جديد.

منها(،  )للبع�س  دهان  بالط،  منامة(:  )ت�صع غرف  �لدير:  في  �الأّول  6 ــ  �لطابق 

�أثاث جديد.

ا �لتابعة لكني�صة �لدير: بالط، دهان، خز�نة ثياب جديدة للبدالت 
ّ
7 ــ  �ل�صكر�صتي

ة.
ّ
�لكهنوتي

ة: �إ�صتبد�ل حائط �لمطبخ ببناء �آخر جديد من جدر�ن 
ّ
8 ــ  بيت �لريا�صات �لروحي

ة جديدة لمنع �لن�س.
ّ
ة وحمايتها باألو�ح بال�صتيكي

ّ
�إ�صمنتي

ة بعد  9 ــ  �صر�ء بيك ــ �أب جديد، مع �صفرة لجرف �لثلج من �أر�س �لدير، خا�صّ

 على �لدير.
ّ
خبرة �الأعو�م �لثالثة �لمن�صرمة، بهدف �لتوفير �لمالي

ارة هوند� جديدة للدير موديل 2014.
ّ
10 ــ �صر�ء �صي

و�أخرى  �صنو�ت،  ثالث  لمدة  حياة  مارتن  لالأب  جديدة  ارة 
ّ
�صي 11 ــ  �إ�صتئجار 

لالأب الري.

تزفيته  بعد  ة  للحفاظ عليه خا�صّ بال�صلر، وذلك  للدير  �لعاّم  �لطريق  12 ــ  دهن 

منذ حو�لي �صنتين.

�لمنوي  �الأعمال  75 % من  يقارب  ما  �نجاز  �صاهمنا في  �إلى هنا نكون قد 

�إنجازها.

، حائز على 
ّ
�أّما بالن�صبة لمكتبة �لدير، فقد عملنا على �الت�صال باأ�صتاذ جامعي

ة �أعادة �أر�صفتها، وفتح �أبو�بها 
ّ
دكتور�ه في �خت�صا�س �الأر�صفة، لروؤية �لمكتبة و�إمكاني
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ة 
ّ
�الأردني �لجامعة  مع  �تفاق  �لى  �لو�صول  من  تمّكّنا  �هلل  وبعون  و�لد�ر�صين.  للّطلبة 

لتفريغ دكتور في هذ� �الخت�صا�س للعمل في �لدير، لمدة �صنة. و�صيزور �لدير في 

ة.
ّ
�ل�صابع من �صهر تموز ولمدة �أ�صبوع، كخطوة �أولى، لتقديم در��صة �أولي

م�شاريع قيد التنفيذ: 

غرفة جيم للدير، �إ�صتحد�ث غرفة الأعمال �ل�صيانة ومن�صرة خارج بناء �لدير، 

�إعادة ترميم وتاأهيل �لقاعة في �أ�صفل �لكني�صة. وبهذ� يكون تّم ترميم �لدير باأكمله .

بناء مز�ر للقّدي�س �صربل و�الأب ب�صارة يتو�ّصطهما تمثال ي�صوع �لملك على 

.
ّ
مدخل �لّدير، ليكون مز�ًر� ي�صتقبل �لموؤمنين ب�صكل يومي

�أّما كيف ومن �أين �صيتّم �لتمويل لهذه �الأعمال؟ �لجو�ب ب�صيط، نتيجة لثقة 

ة... ما كان 
ّ
ة و�صعور �الأبناء بوجود �صلطة �أبويّة و��صعة �ل�صدر وُمحب

ّ
�ل�صلطة �لرهباني

مّنا �إاّل �ل�صعي و�لعمل �أّواًل باأيدينا وثّم بم�صاعدة بع�س �الأ�صدقاء، �أّما �لتمويل كاماًل 

ي جمال بيت �هلل.
ّ
ا فهو من محب وفائ�صً

�لرّب،  بعون  تحقيقها  تّم  �لذكر  �الآنفة  �لمنجز�ت  �أّن   قّدمنا  مّما  يّت�صح 

�لتقدير ما يتمّتع به �الآباء  �أ�صدقاء �لدير. و�لكّل يقّدر كامل  و�صخاء �لمح�صنين من 

من  كريمة للو�فدين  و��صت�صافة  �لخدمة،  في  وتفاٍن  ح�صنة  �صمعة  من  ون 
ّ
�لمخّل�صي

.
ّ
�ل�ّصرق. وذلك كّله تمجيًد� ال�صم �لمخّل�س �الإلهي

ك�صهود  ر�صالتنا،  مو��صلة  من  لنتمّكن  و�صلو�تكم  بركتكم  ن�صاأل  ختاًما، 

تنا �لحبيبة.
ّ
للرّب ولرهباني
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باأهّم  الئحة  تعلب،  طالل  �الأب  ة، 
ّ
�ل�صالحي  - �لعناية  د�ر  مدير  من  لنا  و�صَ

2016-2017، و�صعناها  �ل�صنة  �لد�ر خالل  في  �أُقيمت  �لتي  و�للقاء�ت  �لن�صاطات 

ة 
ّ
، �أّما �الأخبار �لمرفقة بال�صور فتجدونها على موقع �لرهباني

ّ
بح�صب �لت�صل�صل �لزمني

 )www.obslb.com(، بال�صغط على زر »د�ر �لعناية«.
ّ
�الإلكتروني

201٦

ا متحرًكا من 
ًّ
1 ــــ  في 1٨ ت�شرين الأّول 201٦، ت�صّلمت د�ر �لعناية �ثنتي ع�صر كر�صي

�ل�صير على  ي�صتطيعون  ة ولمن ال  �لخا�صّ �لحاجات  نادي روتاري �صيد� لذوي 

�أقد�مهم.

�لعناية  د�ر  في  ة  �لمخت�صّ �لمدر�صة  �صاركت   ،201٦ الثاني  ت�شرين   13 2 ــــ  في 

)موز�ييك( في مارتون بيروت.

�أنطو�ن  �الأر�صمندريت  �لعاّم  �لرئي�س  �إحتفل   ،201٦ الثاني  ت�شرين   20 3 ــــ  في 

 بعيد دخول �ل�صيدة �لعذر�ء �لى �لهيكل، عيد د�ر �لعناية، 
ّ
ديب بالقّد��س �الإلهي

ر��صد  و�صربل  خلف  وحبيب  وهبي  ومكاريو�س  تعلب  طالل  �الآباء  عاونه 

 �
ً
تقدير �لحاج  �الأ�صتاذ جوزف  �لقّد��س  م خالل 

ّ
ُكر حّجار.  ر�مي  و�ل�صما�س 

�لتهاني في �صالون  �لعام و�الآباء  �لرئي�س  ل 
ّ
تقب لعطاء�ته. وفي ختام �الحتفال 

�لد�ر.
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ومركز  )موز�ييك(  �لمخت�صة  �لمدر�صة  ت�صّلمت  الثاني 201٦،  ت�شرين   21 ٤ ــــ  في 

�لمو�رد و�لتوجيه)Trait d’union( �صهادة �لت�صديق في �لممار�صات �لد�مجة من 

 للبحث و�لتدريب من �أجل 
ّ
 �لفرن�صي

ّ
( �لمعهد �لوطني

ّ
معهد INSHEA �لفرن�صي

ات �لتعليم �لمّكيف(. وبهذ� تكون �لموؤ�ّص�صة �الأولى 
ّ
تعليم ذوي �الإعاقة وعملي

ة.
ّ
في لبنان �لتي تاأخذ وتعطي هذه �ل�صهادة وفق معايير وز�رة �لتربية �لفرن�صي

�لمجد  �أقامت جوقة  �لمجيد،  �لميالد  بمنا�صبة عيد  5 ــــ  في 17 كانون الأّول 201٦، 

ا في كني�صة �لد�ر.
ًّ
)مغدو�صة( ري�صيتااًل ديني

٦ ــــ  في 1٨ كانون الأّول 201٦، تّمت �إ�صاءة زينة �لميالد في د�ر �لعناية.

7 ــــ  في 22 كانون الأّول 201٦، في �أجو�ء �الحتفاالت بعيد �لميالد �لمجيد، نّظمت 

الأوالد  هد�يا  وتوزيع  لالأطفال  ة 
ّ
م�صرحي تخّلله  حفاًل  �لعناية  د�ر  في  لبعا  بلديّة 

�لمنطقة.

�لد�ر  مهّنئًا  �لعناية  د�ر  �لحريري  �أحمد  �ل�صيخ  ز�ر  ٨ ــــ  في 22 كانون الأول 201٦، 

ومديرها بعيد �لميالد �لمجيد.

في  ميالديًّا  ري�صيتااًل  �لمخّل�س  �صبيبة  �أحيت جوقة  الأّول 201٦،  ٩ ــــ  في 23 كانون 

كني�صة �لد�ر.

نّظمت  ا،  �أي�صً �لمجيد  �لميالد  عيد  �أجو�ء  في   ،201٦ الأّول  كانون   27 10ــــ  في 

�لعناية  �أبو زيد في د�ر  �أمل  �لنائب  �لبي�صاء« بح�صور رئي�صها  »موؤ�ّص�صة �الأر�س 

ة غنوة.
ّ
حفاًل ميالديًّا تخّلله م�صرحي

دار العناية ـــ ال�شالحّية



76

11 ــــ  في ٦ كانون الثاني 2017، ز�ر مدير د�ر �لعناية �الأب طالل تعلب دولَة �لرئي�س 

�لم�صترك  �لعمل  تفعيل  ة 
ّ
�أهّمي �للقاء حول  مكتبه، وتمحور  في  �ل�صنيورة  فوؤ�د 

�لعناية  د�ر  دور  على  و�لتركيز  وقر�ها،  �صيد�  في  �لعاملة  �لموؤ�ّص�صات  بين 

في  �لد�ر  بزيارة  �ل�صنيورة  �لرئي�س  ووعد  �لمنطقة.  في  وتالقي  حو�ر  كج�صر 

وقت قريب.

�لت�صامح و�ل�صالم  و�أن�صطة منظمة  ات 
ّ
فعالي �صمن  12 ــــ  في 15 كانون الثاني 2017، 

�صفيرة  قامت  �الآخرين،  تجاه  ة 
ّ
و�الن�صاني ة 

ّ
�الجتماعي ة 

ّ
�لم�صوؤولي د�فع  وتحت 

ة هنادي 
ّ
�لنو�يا �لح�صنة في منظمة �لت�صامح و�ل�صالم �لدولية، �لم�صت�صارة �لدولي

ة 
ّ
ة و�إن�صاني

ّ
ات �إجتماعي

ّ
عبا�س، بزيارة د�ر �لعناية، ير�فقها فريق �لعمل و�صخ�صي

تعلب  �الأب طالل  �لد�ر  مدير  �لوفد  ��صتقبال  في  كان  �لمنطقة.  في  و�إعالمية 

وعر�س  لها  �لمر�فق  وبالفريق  بال�صفيرة  طالل  �الأب  رّحب  �الإد�ريّة.  و�لهيئة 

ة 
ّ
�ال�صتقاللي �لى  و�إي�صاله  �الإن�صان  تنمية  �لعمل على  ومنها  �لد�ر  �أهد�ف  بع�س 

حلول  �إيجاد  و�صرورة  �الأفر�د  بين  ة 
ّ
و�الإن�صاني �لتعاون  روح  ة 

ّ
�أهّمي عن  ر 

ّ
وعب

ة.
ّ
�الجتماعي للم�صاكل 

��صتقباله  على  طالل  �الأب  فيها  �صكرت  كلمة  �ل�صفيرة  �صعادة  �ألقت  ثّم 

ة 
ّ
وعر�صت �أهد�ف �لمنّظمة وحّثت على �صرورة  �الأعمال و�لم�صاعد�ت �الجتماعي

2017

دار العناية ـــ ال�شالحّية



77

ة �لوحدة و�لتعاون من �أجل مجتمع �أف�صل. ثّم جالت �ل�صفيرة مع �لوفد على 
ّ
و�أهّمي

�لورود  وقّدمت  ة  �لمدر�صة �لمخت�صّ �لى  �لمهنية  �لى  �لم�صتو�صف  من  �لد�ر  �أق�صام 

الأطفال �لمدر�صة.

ة و�أوالد 
ّ
13 ــــ  في 7 اآذار 2017، جرى لقاء فرح في د�ر �لعناية بين �الإغاثة �الإ�صالمي

�لرعاية.

1٤ ــــ في 10 اآذار 2017، جرى �الحتفال بعيد �لمعّلم في �لد�ر.

15 ــــ  في 1٨ اآذار 2017، و�صمن ن�صاطات معهد �لتثقيف �لديني في د�ر �لعناية، �ألقى 

بين  »ما  بعنو�ن  محا�صرة  �لحّد�د  ب�صارة  �إيلي  �لمطر�ن  �صيادة  ة 
ّ
�الأبر�صي ر�عي 

 و�لكن�صي«.
ّ
�لزو�ج �لمدني

بو  بيار  �الأ�صتاذ  معالي  ة، 
ّ
�الجتماعي �ل�صوؤون  وزير  برعاية  اآذار 2017،   1٨ 1٦ ــــ  في 

ة في د�ر �لعناية Mosaik  حفل ع�صاء في دير  عا�صي، �أقامت �لمدر�صة �لمخت�صّ

ا حّوال« من 
ّ
تكب »ما  �لمحمي  �لم�صغل  تخّلله معر�س من  بيت مري،  ــ  �لقلعة 

ة. �صنع طالب �لمدر�صة �لمخت�صّ

ثارمان  �صاندر�ن  باال  �ل�صيد  لبنان  �لماليزي في  �ل�صفير  ز�ر  اآذار 2017،  17 ــــ  في 27 

دة ماجدة �ل�صمارة، د�ر �لعناية و�لتقى مدير �لد�ر �الأب 
ّ
وعقيلته، تر�فقهما �ل�صي

و�لمدر�صة  و�لكني�صة  �لمهني  و�لمعهد  �لد�ر  �رجاء  في  وجال  تعلب،  طالل 

دة �صو�صن �صميا.
ّ
ة موز�ييك حيث �لتقى بمديرتها �ل�صي �لمخت�صّ

1٨ ــــ  في 2 ني�شان 2017، كما في كّل �صنة، �أقامت �لد�ر م�صابقة »جائزة �صليم غز�ل... 
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.»
ّ
 �للبناني

ّ
مطر�ن �لحو�ر و�ل�صلم �لوطني

ا بعنو�ن »وقام 
ًّ
�أقامت جوقة �صبيبة �لمخّل�س ر�صيتااًل ديني 1٩ ــــ  في 7 ني�شان 2017، 

في �ليوم �لثالث«.

ة ب�صيد�، 
ّ
20 ــــ  في ٩ ني�شان 2017، قام طالب نادي  �ألو�ن  في مدر�صة �لفنون �الإنجيلي

ة.
ّ
ة �الحتفال بعيد �ل�صعانين، في د�ر �لعناية �ل�صالحي

ّ
بم�صاركة �لطو�ئف �لم�صيحي

مختلفة،  ة 
ّ
مّجاني ة 

ّ
تعليمي دور�ت  ت  م �أُقي  ،201٨ اآذار  حتى   2017 ني�شان  21 ــــ  من 

ات 
ّ
ة، ريا�صي

ّ
بالتعاون مع موؤ�ّص�صة AVSI لمّدة �صنة كاملة  )لغة �إنكليزيّة وعربي

وكمبيوتر(.

 IECD للتنمية 
ّ
ة بين د�ر �لعناية و�لمعهد �الأوروبي

ّ
22 ــــ  اأّيار 2017، تّم توقيع �التفاقي

دوالر  �ألف   216 بقيمة  ة  �لمخت�صّ �لمدر�صة  من  �لثالث  �لطابق  �إكمال  بهدف 

، وجرى �النتهاء من �لعمل في �صهر �أيّار 2017.
ّ
�أميركي

بين  INSHEA على مدرِّ 23 ــــ  في 3 اأيار 2017، حفل توزيع �صهاد�ت م�صّدقة من 

.)Trait d’union( ة موز�ييك وفريق عمل من �لمدر�صة �لمخت�صّ

2٤ ــــ في 25 اأيار 2017، نظمت مدر�صة موز�ييك �لكرم�س �ل�صنوّي.

25 ــــ في 2٦ اأيار 2017، �أقيم حفل تخرج لطالب مهنية د�ر �لعناية.

للروم  �لتجّدد  �الإد�ريّة  �لهيئة  با�صتقبال  �لد�ر  فت 
ّ
ت�صر  ،2017 حزيران   ٦ 2٦ ــــ  في 

�لكاثوليك.
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غريغوريو�س  �لبطريرك  غبطة  بزيارة  �لد�ر  �إبتهجت   ،2017 حزيران   7 27 ــــ  في 

�لثالث لحام.

2٨ ــــ  في ٨ حزيران 2017، ح�صر �ل�صيد مارك عودة، رئي�س مجل�س �إد�رة بنك عودة، 

و�ل�صديق �لحبيب لد�ر �لعناية، لمتابعة �أعمال �لترميم في مبنى �الإد�رة �لعاّمة، 

�أُخرى. كما جرى �جتماع مو�ّصع �صّم �لى  ة، و�أمور 
ّ
ومبنى �لرعاية �الجتماعي

بدر  وفادي  ن�صار  ر�مي  �لمهند�صين  حجار،  ر�مي  و�الأب  �لد�ر  مدير  جانب 

وطوني �ل�صرتوني ونقوال ديب.

بالقّد��س  �لحّد�د  ب�صارة  �إيلي  �لمطر�ن  �صيادة  �إحتفل   ،2017 حزيران   15 2٩ ــــ  في 

.
ّ
 بمنا�صبة عيد خمي�س �لج�صد �الإلهي

ّ
�الإلهي

ة مع �أوالد 
ّ
30 ــــ  من 7 اآذار الى 23 حزيران 2017، عملت موؤ�ّص�صة �الإغاثة �الإ�صالمي

ة.
ّ
ق�صم �لرعاية �الإجتماعي

غازي  �ال�صتاذ  �لزر�عة  وزير  معالي  �الأب طالل  ز�ر  31 ــــ  في 2٨ حزيران 2017، 

زعيتر �لمحترم، وح�صرة �لمدير �لعاّم للوز�رة �ل�صديق �لمهند�س لوي�س لحود 

وتّم �لبحث في �صبل �لتعاون ما بين �لد�ر ووز�رة �لزر�عة.

د�ر  مابين  �لم�صترك  �لم�صروع  عقد  على  �لتوقيع  تّم   ،2017 حزيران   2٨ 32 ــــ  في 

 
ّ
 ومديريّة �لتعليم �لمهني

ّ
�لعناية ب�صخ�س مديرها �الأب طالل تعلب �لمخّل�صي

حّجار  ر�مي  �الأب  بح�صور  دياب،  �أحمد  �الأ�صتاذ  �لعاّم  مديرها  ب�صخ�س 

دة ماري فرن�صي�س. يهدف هذ� �لعقد بالدرجة �الأولى �لى خدمة تالميذ 
ّ
و�ل�صي
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ة 
ّ
�لمالي �الأعباء  وتخفيف  جديدة  و�خت�صا�صات  فروع  فتح  ناحية  من  �لمنطقة 

�لفروع  لمعّلمي  فر�س عمل جديدة  �أمام  �الأبو�ب  وفتح  كبير،  ب�صكل  عليهم 

من �أ�صحاب �الخت�صا�صات.

ة  �لمخت�صّ و�لمدر�صة  و�لتوجيه  �لمو�رد  مركز  ج 
ّ
خر  ،2017 تموز   12 33 ــــ  في 

في  �لد�مجة  �لممار�صات  تعزيز  م�صروع  متدّربي  من  �لثانية  �لدفعة  موز�ييك 

�لمد�ر�س.

ج طالب معهد �لالهوت.
ّ
3٤ ــــ في 22 تموز 2017، حفل تخر

للتعليم  �لمركزيّة  في  �لمتفّوقين  �لطالب  تكريم  �أُقيم حفل  اآب 2017،  35 ــــ  في 13 

حمادة،  مرو�ن  �الأ�صتاذ  �لتربية  وزير  بح�صور  �لدكو�نة،  في   
ّ
و�لتقني  

ّ
�لمهني

على  �لحائزة  عند�ني  �صالي  �لطالبة  �لعناية،  د�ر  معهد  يجة 
ّ
خر خالله  َمت 

ّ
ُكر

 .17.74 بدرجة  ة 
ّ
و�لمعلوماتي �لمحا�صبة  ق�صم   BT3 لبنان  في  �الأولى  �لمرتبة 

كما حاز �لطالب ب�صار نّجار �لمرتبة �الأولى في لبنان 15.54 في ق�صم كهرباء 

�لماكينات.

 Hilfswerk ة 
ّ
بين جمعي تعاون  ة 

ّ
�تّفاقي توقيع  تّم  �ل�صهر  في هذ�  3٦ ــــ  اأيلول 2017، 

ة ود�ر �لعناية، ب�صاأن ترميم وتجهيز م�صنع �لحديد في �لد�ر، 
ّ
�لنم�صاويّة �لعالمي

ة مّجانًا ولمّدة �صّتة �أ�صهر.
ّ
ة بالحد�دة �الإفرنجي

ّ
و�إقامة دور�ت تدريبي
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دار ال�شداقة

قرية ال�شداقة

�الأجيال  تربية  في  و�هتمامها  �ل�صد�قة  د�ر  و�أولويّات  �أهد�ف  من  �إنطالًقا 

�ل�صد�قة  قرية  في  �لتربوي  �لفريق  نّظم  �لم�صتقبل،  ات 
ّ
م�صوؤولي لتحّمل  و�إعد�دهم 

ة ل�صباب و�صبايا �لقرية لمّدة �صهر عالجت 
ّ
ة حماية دور�ت تدريبي

ّ
بالتعاون مع جمعي

عن  تمارين  �لى  باالإ�صافة  �لمر�هقة،  �صّن  وحاجات  تربويّة،  ة، 
ّ
ثقافي مو��صيع  فيها 

��صتح�صانًا كبيًر�  �لدور�ت  �ل�صعاب. ولقد القت هذه  ة تذليل 
ّ
ة وكيفي

ّ
مهار�ت حياتي

ابنا.
ّ
لدى �صب

ة 
ّ
�صخ�صي وتكوين  �لذ�ت  تحقيق  في  ا  مهمًّ دوًر�  ة 

ّ
�لترفيهي للن�صاطات  والأّن 

مّتزنة لدى �لولد، قمنا بتخ�صي�س طابق �لروف في �لبيت �لثالث ليكون قاعة ترفيه 

جّهزت بو��صطة LCD Projector، DVD، Sound System ومقاعد جلديّة، هي 

ة لالأوالد ولم�صاهدة �الأفالم �لتربويّة 
ّ
ة حماية، لتكون ف�صحة ترفيه ثقافي

ّ
تقدمة جمعي

ة.
ّ
و�لترفيهي ة 

ّ
و�لتثقيفي

��صتبد�ل  �لت�صغيل، جرى  كلفة  وتخفي�س  �الإنفاق  �صبط  �صيا�صة  �صمن  ومن 

جديدة  بو�صائل  �لمعهد  من  ق�صم  وفي  �لقرية  في  �لتقليديّة  �الإ�صاءة  و�صائل  جميع 

ة. وفي 
ّ
�لكهربائي �لطاقة  30% من  بن�صبة  ��صتهالًكا  �لـ LED، مّما �صيوفر  تقنية  تعتمد 

�لطاقة  لتوليد   %1 بفائدة  لبنان  م�صرف  من  قر�س  على  ��صتح�صلنا  �الإطار  نف�س 

توليد  بهدف  �لفني  و�لمعهد  �ل�صد�قة  قرية  في   Photo-voltaic ة 
ّ
�لكهرو�صوئي

ة 
ّ
ميز�ني على  يوّفر  �صوف  وهذ�  ة، 

ّ
�ل�صم�صي �لطاقة  ��صتخد�م  طريق  عن  �لكهرباء 
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م�صاريع  �إلى  بتحويلها  نقوم  �صوف  �صنويًّا،  د.�أ   50.000 �ل  يقارب  ما  �لموؤ�ّص�صة 

 في منطقة 
ّ
ر عملنا �الجتماعي ة و�قت�صاديّة �أخرى توؤّدي كّلها �إلى خير وتطوُّ

ّ
�جتماعي

�لبقاع.

بئر  بحفر  �لمن�صرم  �صباط  �صهر  في  قمنا  �لذ�تي،  �الكتفاء  ب�صيا�صة  وعماًل 

وها  لال�صتعمال.  �ل�صروريّة  �لمياه  من  �لقرية  �حتياجات  تاأمين  بغية  ثانية  �أرتو�زيّة 

نحن �ليوم ب�صدد �لمبا�صرة باإن�صاء 10 محاّلت تجاريّة على طريق عام �لفرزل بعدما 

ة.
ّ
ر�صمت �لخر�ئط كاملة وتّمت در��صتها وو�فقت عليها �ل�صلطة �لرهباني

ومن �صمن م�صروع متكامل الإعادة تح�صين وتحديث مباني �لقرية و�لمعهد، 

تّمت �صيانة وتجهيز مطابخ �لقرية باأكملها باأجهزة جديدة باالإ�صافة �لى طر�س ودهان 

�لبيوت �الأربعة وقاعة �لبيت �لخام�س. كما تّم  تلبي�س تركيب �لقرميد �لجميل على 

ا نقوم باإلبا�س م�صبح �لقرية حّلة جديدة، 
ًّ
�صطحي �لبيتين �لخام�س و�ل�صاد�س. وحالي

ة جديدة و��صتحد�ث جاكوزي بغية 
ّ
من خالل �إ�صافة م�صاحات خ�صر�ء و�صّب �أر�صي

 جميل.
ّ
خلق مظهر طبيعي

باإعادة  �لعالمية،  �لروؤية  موؤ�ّص�صة  مع  بالتعاون  �لعام،  هذ�  خالل  وقمنا  كما 

بحيث  جديد  من  تقطيعه  فاأعيد  لالأوالد،  ح�صانة  د�ر  ليكون  �ل�صابع  �لمبنى  تاأهيل 

�إد�رة، مطبخ وحّمامات. كما  �إلى غرفة  باالإ�صافة  للتعليم  ي�صم ع�صر غرف  �أ�صبح 

تّم ��صتحد�ث �أ�صقف م�صتعارة للطابق �لعلوّي مّما �أّمن عزاًل كاماًل، ثّم جرى دهان 

�لجديدة.  ��صتعماله  وجهة  مع  تتنا�صب  باألو�ن  و�لخارج  �لد�خل  من  �لمبنى  كامل 

ي�صتقبل  وهو  �لمذكورة،  �لموؤ�ّص�صة  مع  بالتعاون  لت�صغيله  عقد  توقيع  جرى  ولقد 
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�لتا�صعة �صباًحا  400 طفل من �لالجئين �ل�صوريّين بدو�مي عمل من  �ليوم حو�لي 

وحّتى �لثانية ع�صرة، ومن �لو�حدة ظهًر� حّتى �لر�بعة.

�أكثر مالءمة  �أُعيد تق�صيم مكاتب �الإد�رة بطريقة   فقد 
ّ
�أّما في �لمعهد �لمهني

مع متطّلبات �لعمل فيه، فجرى ��صتحد�ث مطبخ جديد، وحّمام خا�ّس باأفر�د �لهيئة 

ة بالطالبات كّلها مجّهزة باأحدث �للو�زم. كما تّم  �الإد�ريّة، وحّمامات �أخرى خا�صّ

مع  ع�صرّي  بت�صميم  نفِّذت  و�لموظفين  و�لمعّلمين  للطالب  كافتيريا  وتجهيز  بناء 

 من �لحجر و�لخ�صب وتت�صمن: 
ّ
 وخارجي

ّ
ديكور د�خلي

�لماأكوالت،  لبيع  مجّهًز�  حديثًا   store لو�زمه،  كاّفة  مع  جديًد�  مطبًخا 

طاوالت  تت�صّمن  وتبريد  تدفئة  بو�صائل  مجّهزة  ��صتقبال  �صالة  جديدين،  حّمامين 

وكر��صي ح�صب �لت�صاميم �لع�صريّة. تجدر �الإ�صارة �إلى �أّن �لكافتيريا متّممة بجميع 

ة.
ّ
�ل�صروط �ل�صحي

 700 لحو�لي  يّت�صع  �لمعهد  خلف  لل�صيار�ت  موقف  بتجهيز  وقمنا  هذ� 

ار�ت، وبناء درج خا�ّس ي�صل 
ّ
�صيارة. ولقد جرى تاأمين مد�خل ومخارج �آمنة لل�صي

ة.
ّ
�لموقف بمكان عمل موّظفي موؤ�ّص�صة �لروؤية �لعالمي

ع�صريّة  بطريقة  للطاّلب  ة 
ّ
مهني مكتبة  تجهيز  فكان  �لر�ئد  �لم�صروع  �أّما 

نة من �الإنكليزيّة 
ّ
�س كّل منها لكتب بلغة معي مت بخز�ئن جديدة ُخ�صِّ

ِّ
ُق�ص حيث 

�أو  �لبحوث  �إتمام  ت�صاعد على  بطريقٍة  توزيع طاوالت وكر��صي  وتّم  ة 
ّ
و�لفرن�صي

�لمطالعة.
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المعهد المهنّي

 ،
ّ
�لمهني �ل�صد�قة  د�ر  معهد  �أقام   2016 �لعام  من  �أيلول  �صهر  بد�ية  مع 

لطاّلب  ة 
ّ
مّجاني ة 

ّ
تدريبي دورة  و�لزر�عة،  و�ل�صناعة  �لتجارة  غرفة  مع  بالتعاون 

�صيار�ت-كهرباء  ميكانيك  �لتالية:  �الخت�صا�صات  في  �صهرين،  لمّدة  و�لبقاع  زحلة 

كالكمبيوتر-�لمحا�صبة  غيرها  و�خت�صا�صات  طاه-  وتبريد-م�صاعد  عام-تكييف 

�أُعيد  ة، ثّم 
ّ
175 �صابًّا و�صابّة من كافة �لمناطق �لبقاعي و�لت�صويق. �صارك في �لدورة 

تنظيم دورة ثانية مع بد�ية �صهر �صباط من �لعام 2017 في �الخت�صا�صات ذ�تها وقد 

ح�صرها 165 طالبًا وطالبة.

بالتعاون  �أّول،  م�صتوى  �الإنكليزيّة،  �للغة  في  دورة  �لمعهد  في  �أُقيمت  كما 

25 طالبًا  2016/12/31، ح�صرها  ولغاية   2016/11/4 Avsi  من  موؤ�ص�صة  مع 

ة و�ل�صوريّة.
ّ
تين �للبناني

ّ
وطالبة من �لجن�صي

 ،
ّ
وفي �لثامن من كانون �الأول من �لعام 2016 نّظم معهد د�ر �ل�صد�قة �لمهني

ة 
ّ
�لمعلوماتي في  �أ�صهر  ثالثة  لمّدة  دورة  ة، 

ّ
�لبندكتي ة 

ّ
�لعالمي ة 

ّ
�لرهباني مع  بالتعاون 

�الإد�ريّة، وقد ح�صرها 35 طالبًا وطالبة.

موؤ�ّص�صة  نّظمت  فقد   2017 �لعام  من  �لثاني  كانون   20 و   19 بتاريخ   �أّما 

 ،BP-BT �صفوف  لطاّلب  يومان  مّدتها  دورة   
ّ
�لمهني �لمعهد  في  ة، 

ّ
�لعالمي �لروؤيا 

ولقد  وغيرها.  ة 
ّ
و�لمدر�صي ة 

ّ
�لمنزلي �لنفايات  فرز  وطرق  �لنظافة  مو�صوعها  وكان 

ة �أخرى. ولقد منحت �لروؤية 
ّ
ة تدوير �لنفايات الإعادة ��صتعمالها مر

ّ
جرى �صرح كيفي

ة �لمعهد ثمانية م�صتوعبات ملونة ال�صتعمالها لهذ� �لغر�س.
ّ
�لعالمي
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ة 
ّ
وفي �ل�صابع من �صباط عام 2017 وبالتعاون مع وز�رة �ل�صوؤون �الجتماعي

�لمر�أة، ح�صرها طالب   و�لعنف �صد 
ّ
�لمنزلي �لعنف  �أقيم للطالب محا�صرة حول 

�لعنف وعن �صرورة   عن مخاطر 
ّ
فيلم وثائقي تّم عر�س  BT3-BT2-BT1، وقد 

ة فاعلة، ورّكز �لمحا�صرون على �أّن �حتر�م �لمر�أة  يبد�أ 
ّ
�حتر�م �لمر�أة كقيمة �جتماعي

�لمجتمع  �لمنزل و�لمدر�صة من خالل �حتر�م �الأخو�ت و�الأّمهات وينتهي في  من 

حيث �الحتر�م �لمتبادل بين �لن�صاء و�لرجال.

 2016 فقد نال �لطالب 
ّ
ة للعام �لدر��صي

ّ
على �صعيد نتائج �المتحانات �لر�صمي

�لبقاع  في  �الأولى  �لمرتبة  �لم�صاحة،  ق�صم  ة، 
ّ
فّني �لبكلوريا  �صهادة  م�صعالني،  �ليا�س 

فرع  ة، 
ّ
�لمهني ة 

ّ
�لتكميلي �صهادة  �صماحة،  طوني  �لطالب  نال  كما  لبنان.  في  و�لثانية 

م�صّلح تلفزيون، �لمرتبة �الأولى في كّل لبنان عن هذه �ل�صنة و�لطالب جلبير نخله 

نال نف�س �لمرتبة في �لعام �لما�صي. وها نحن �ليوم ننتظر �صدور نتائج �المتحانات 

ة لهذ� �لعام، ع�صى �هلل يوّفق طاّلبنا ويكّلل جهودهم بالنجاح.
ّ
�لر�صمي

خدمتها،  في  �لتاألّق  و�أديارنا  موؤ�ّص�صاتنا  لمجميع  نتمّنى  �إذ  �إنّنا  �لختام،  وفي 

ة 
ّ
فاإنّنا ن�صعى من جهتنا �إلى و�صع د�ر �ل�صد�قة على �صّكة �لنجاح �لد�ئم لخدمة ق�صي

�الإن�صان.
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مدر�شة القّدي�س يو�شف ــــ حو�س الأمراء

مدر�صة  تاأ�ّص�صت  يلي:  ما  �لمدر�صة  رئي�س  عا�صي  عبد�هلل  �الأب  من  وردنا 

 6363 رقم  مر�صوم  بموجب   1966 �لعام  في  �الأمر�ء  يو�صف - حو�س  �لقّدي�س 

لهذ�  ونتيجة  �إد�رتها،  ال�صتالمنا  �لتا�صعة  �ل�صنة  نهاية  ومع   .1966/12/24 تاريخ 

�لعمل نورد ما يلي:

ة، 
ّ
�لر�صمي �المتحانات  في  د« 

ّ
و»جي  »� جدًّ د 

ّ
»جي تقدير  على  طاّلبنا  ــ ح�صل 

نذكر منهم:

�أبو  قبجي وجيني  �« وج�صيكا  د جدًّ
ّ
»جي تقدير  عني�صي  2013/2012:  كارن 

د«.
ّ
ياغي »جي

201٤/2013:  �لنجاح مئة بالمئة.

2015/201٤:  جويل م�صاعد معدل 18.59 �لمرتبة �لثانية في �لبقاع.

.»� د جدًّ
ّ
ور تقدير »جي

ّ
       عماد قبجي وماري �صول جب

.»� د جدًّ
ّ
201٦/2015:  �أمين �لهندي و�صاندي مظلوم تقدير »جي

ال بّد من �لتنويه باأّن �لمد�ر�س �لثانويّة كاّفة تطلب مّنا توجيه طاّلبنا ليت�صّجلو� 

في معاهدها الأّن طاّلب مدر�صتنا يتبّووؤن �لمر�تب �الأولى عندها.

نّظمها  �لتي  ات 
ّ
�لريا�صي م�صابقة  في  �لمدر�صة  من  طالبان  �لعام  هذ�  �صارك 

مكتب �الإر�صاد و�لتوجيه في وز�رة �لتربية وقد ح�صل �لطالب �إيلي �أبو نّعوم على 

�لمرتبة �الأولى في لبنان.
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�لمو�ّد  ات ومختلف 
ّ
ة و�لريا�صي

ّ
�الأجنبي �للغات  تقوية  �الإد�رة على  حر�صت 

بهما  تتحّلى  �لذي  و�الن�صباط  ز 
ّ
�لممي �لنظام  د�ئًما  ي�صكرون  و�الأهل  �لمدر�صة.  في 

ة.
ّ
ة وعلوم �جتماعي

ّ
�لمدر�صة. كما تّم تنظيم عّدة محا�صر�ت تربويّة ونف�صي

ودور  �لم�صت�صفيات  في  �لمر�صى  بزيارة  �الأعياد  بمنا�صبة  �لطاّلب  ي�صارك  ــ 

ة وعيد �الأّم و�أعياد ميالد 
ّ
ة و�لروحي

ّ
�لعجزة وتقام عّدة حفالت في �لمنا�صبات �لوطني

�لطاّلب �صهريًّا.

ة و�ل�صلو�ت و�الحتفاالت باالأعياد �لتي 
ّ
ــ ترّكز �الإد�رة على �لحياة �لروحي

�لجميع  ين، وي�صارك 
ّ
ين وغير م�صيحي

ّ
�لطاّلب و�الأ�صاتذة م�صيحي فيها جميع  ي�صترك 

.
ّ
ا في ماّدة �لتعليم �لم�صيحي �أي�صً

لمختلف  �أثريّة  �أماكن  وزيارة  للطالب  ة 
ّ
ترفيهي ة 

ّ
ثقافي رحالت  م  تُنظَّ ــ 

ة.
ّ
�للبناني �الأر��صي 

.
ّ
�ت خالل �لعام �لدر��صي

ّ
ة لالأ�صاتذة، �أقّله ثالث مر

ّ
ــ وحلقات علمي

ــ �ل�صكر هلل، رغم �الأحو�ل �الإقت�صاديّة �لمترّدية و�الأق�صاط �لمتدنّية و�لتي ال 

.
ّ
ة، ال ديون على �لمدر�صة بل �كتفاء ذ�تي

ّ
يمكن زيادتها الأ�صباب �قت�صاديّة ولوج�صتي

99 �صنة  �إيجار مع بلديّة زحلة لمّدة  ��صتح�صلنا على عقد  �أنّنا  ا  �أي�صً ــ ن�صير 

ارة وقاعة ر�عويّة 
ّ
على ملعب مجاور للكني�صة حيث �صيقام مر�آب يّت�صع الأربعين �صي

ة.
ّ
ة وح�صلت على مو�فقة �لهياأة �لقانوني

ّ
�أُنجزت خر�ئطها �لتف�صيلي

ة �لتي نعمل با�صمها 
ّ
ة على ثقتها و�أدعو الأّمنا �لرهباني

ّ
�أ�صكر �الإد�رة �لرهباني  

دو�م �لنمّو و�الزدهار.

مدر�شة القّدي�س يو�شف ــــ حو�س الأمراء
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مدر�شة ال�شان �شوفور ــــ جعيتا

وردنا من �الأب يو�صف ن�صر رئي�س مدر�صة �ل�صان �صوفور - جعيتا ما يلي: 

 2017/2016، مجموعًة 
ّ
�أقامت مدر�صة �صان �صوفور ــ جعيتا، خالل �لعاّم �لدر��صي

ة.
ّ
ة و�لوطني

ّ
من �لن�صاطات وفًقا للمنا�صبات و�الأعياد �لديني

ارة في 
ّ
          في عيد �ال�صتقالل �إ�صتقبلت فوج �لفهود من وحدة �لقوى �ل�صي

ه لتقديم عر�س ع�صكرّي �أمام �لطاّلب.
ّ
�صبي

            لمنا�صبة عيد �لميالد، ز�ر بابا نويل ق�صم �لح�صانة ووّزع �لهد�يا على 

�لتالميذ.

           في �أ�صبوع �ل�صالة من �أجل وحدة �لكنائ�س، �أُقيم قّد��س �حتفل به قد�س 

ة مار مارون - جعيتا، بح�صور �الأب 
ّ
ور، كاهن رعي

ّ
�الأب مي�صال جب

ة و�الأب �إبر�هيم �صعد 
ّ
بطر�س عاز�ر �الأمين �لعاّم للمد�ر�س �لكاثوليكي

ة مار نقوال - بلونة و�ل�صّما�س �أنطو�ن جرج�س.
ّ
كاهن رعي

، �صارك طاّلب �ل�صّف �الأّول و�لثاني �لثانوّي في 
ّ
         خالل �ل�صهر �لمريمي

ة في جامعة �للويزة.
ّ
معر�س �لدر��صات �لمريمي

          خالل �صهر ني�صان، �أعّد تالمذة �صفوف �لمرحلة �الأ�صا�صّية �لثانية م�صروًعا 

�إلى �لمدر�صة. هّناأ   �لموؤّدي 
ّ
بيئيًّا �صمل �الهتمام بنظافة �لطريق �لفرعي

وعيهم  على  �لتالمذة  بارود،  وليد  �الأ�صتاذ  جعيتا،  بلديّة  رئي�س  بعده 

ملعب  في  �لزهور  لزر�عة  خ�صبّية  �أحو��س  ��صتحد�ث  تّم  كما   .
ّ
�لبيئي

�لمدر�صة، وقد �صارك �الأهل في هذ� �لن�صاط بفرح و�صعادة.

اأوًل

ثانًيا

ثالًثا

رابًعا

خام�شاً
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�الأّول  �ل�صنوّي  مهرجانها  �لمدر�صة  �أقامت  �ل�صعود،  عيد              بمنا�صبة 

وت�صّمن �لن�صاطات �لتالية: 

♦  قّد��س عيد �ل�صعود، تر�أّ�صه قد�س �الأر�صمندريت نبيل و�كيم �لنائب �لعاّم 

و�الآباء  عاز�ر  بطر�س  �الأب  ة، 
ّ
�لكاثوليكي للمد�ر�س  �لعاّم  �الأمين  �صعادة  بح�صور 

ة ومي�صال نقوال.
ّ
�ليا�س �صليبا و�ليا�س مايو و�صارل �صامي

 بقيادة �لعقيد زياد مر�د 
ّ
ة �أحيتها مو�صيقى �لقوى �الأمن �لد�خلي

ّ
♦ �أم�صية غنائي

وبم�صاركة �لفنانين �صادي عيدموني و�صونيا بعينو وماريّا عاز�ر، برعاية وح�صور 

�صيادة �لمطر�ن كيرلّ�س ب�صتر�س، وح�صور �لنائب �لعاّم �الأر�صمندريت نبيل و�كيم.

ة »�صي فا�صل« للفّنان زياد �لرحباني مع طاّلب �لحلقة �لثانويّة من 
ّ
♦ م�صرحي

�إعد�د �الأ�صتاذ جان دّكا�س وبح�صور �لفّنانة �لقديرة وفاء طربيه.

 بح�صور �لفنان �لقدير �أ�صعد ر�صد�ن.
ّ
♦ حفلة نهاية �لعاّم �لدر��صي

ة 
ّ
�البتد�ئي و�ل�صفوف  �لرو�صات  مرحلة  طاّلب  �إعد�د  من   

ّ
ثقافي معر�س   ♦

و�لثانويّة. ة 
ّ
و�لتكميلي

ة.
ّ
♦ كرم�س لالألعاب بم�صاركة حركة �لقّدي�س بول�س ر�صالة محب

دة منى فريد هيكل �لخازن.
ّ
♦ �لع�صاء �ل�صنوّي للمدر�صة بح�صور �ل�صي

         في �لع�صرين من حزير�ن 2017، كانت �لمدر�صة على موعد مع تخّرج 

طالب �صّف �لرو�صة �لثالثة وطاّلب �ل�صفوف �لنهائّية، برعاية وح�صور 

�لدولة  �أمن  عام  مدير  وح�صور  ريا�صي  ملحم  �الأ�صتاذ  �الإعالم  وزير 

برعاية وح�صور  �لمتفّوقين  لتكريم  �حتفال  و�أقيم  �للو�ء طوني �صليبا، 

�لدكتور �صليم �ل�صايغ نائب رئي�س حزب �لكتائب �للبنانّية.

مدر�شة ال�شان �شوفور ــــ جعيتا

�شاد�ًشا

�شابًعا
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رعّية المخّل�س في مونتريال

�لمخّل�س في مونتريال-كند�  ة 
ّ
�أبو زغيب كاهن رعي �الأب ربيع  وردنا من 

ة �لمخّل�س �لتي ال تنام. 
ّ
ما يلي: يمكننا �أن نطلق على هذ� �لمقال ن�صاطات كاتدر�ئي

ة �لمخّل�س في كند�.   
ّ
حركة وبركة هي �لن�صاطات �لتي تكّللت في كاتدر�ئي

 
ّ
�حتفالي بقّد��س   ،2016 �أيلول  �صهر  في  ة 

ّ
�لرعائي �ل�صنة          �إفتُتَحت 

�لن�صاطات  لكاّفة  �إبر�هيم  �إبر�هيم  �لمطر�ن  ة 
ّ
�الأبر�صي ر�عي  بمباركة 

و�لحركات و�الأخويّات و�لجوقات.

          في �لر�بع من هذ� �ل�صهر، وبمنا�صبة عيد �لبربارة، �أُقيم غد�ء رعوّي.

           في �لعا�صر من هذ� �ل�صهر ولغاية �ل�صابع ع�صر منه �أقيم باز�ر ميالدّي.

ة �إذ �أحيت �لميالد في ر�صيتالين: �الأّول مع 
ّ
         َرق�صْت وَطربْت �لكاتدر�ئي

�أطفال حركة  �ل�صهر، و�لثاني مع  �لعا�صر من هذ�  �أنطاكيا، في  جوقة 

ميد�د، في �ل�صابع ع�صر منه.

 
ّ
            في �لثامن ع�صر من هذ� �ل�صهر »ليلة في بيت لحم«، �إحتفال روحي

�لى  باالإ�صافة  نويل،  وبابا  هد�يا  �لى  باالإ�صافة  لالأطفال   
ّ
وترفيهي

�لقد�دي�س و�ل�صلو�ت ليلة ويوم عيد �لميالد.

          و�أخيًر� وّدعت �لكاتدر�ئّية �صنة 2016 في �صهرة غنائّية ورعويّة و��صتقبل 

 لمباركة �ل�صنة �لجديدة.
ّ
�لموؤمنون �صنة 2017 بقّد��س �حتفالي

رو� عن 
ّ
ون وعب

ّ
�لمحب �إحتفل  �ل�صادقة،  ة 

ّ
�لمحب �لع�ّصاق، عيد               في عيد 

ة.
ّ
د�ت �لرعي

ّ
هم لبع�صهم �لبع�س، في حفلة نّظمتها �صي

ّ
حب

اأيلول

  كانون الأول

�شباط
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ة �أم�صية �صالة تخّللها 
ّ
             »عال�صما زيارة مع بونا ب�صارة«: نّظمت �لكاتدر�ئي

ة عن �صيرة حياة �الأب ب�صارة �أبو مر�د، بال�صوت و�ل�صورة، 
ّ
مو�قف حي

باالإ�صافة �إلى تر�نيم و�صهادة حياة و�صالة من �أجل �لمر�صى. وتّم فيها 

 ب�صكل حو�ر بين �الأب ب�صارة �أبو مر�د و�أّمه، 
ّ
 وتاأّملي

ّ
عر�س م�صرحي

�أظهر مدى تفّطر �أح�صائها ب�صبب �ل�صوق �لذي خالج فوؤ�دها.

�لـ  يوبيلها  ة 
ّ
�لرعي �إفتتحت  �صباط،  �صهر  من  و�لع�صرين  �ل�صاد�س              في 

ة و�أ�صدقائها ووزير 
ّ
�لرعي �أبناء   بوجود كّل 

ّ
�حتفالي قّد��س  125 في 

و�نتقل  لبنان.  من  �لقادم  ريا�صي،  ملحم  �الأ�صتاذ   
ّ
�للبناني �الإعالم 

 ومن بعدها قمنا 
ّ
�لجميع لالحتفال في �لقاعة �لكبرى لل�صنتر �لملكي

ات �لجالية في منزل �لمطر�ن �إبر�هيم �إبر�هيم.
ّ
ب�صيافة �لوزير وفعالي

�لقو�ت  رّب  يا  ة، 
ّ
�لطق�صي �ل�صلو�ت  �لى  باالإ�صافة   :

ّ
�الأربعيني            �ل�صوم 

ففي  ة، 
ّ
�ليومي و�لقد�دي�س  تقد�صها  �ل�صابق  و�الأقد��س  و�لمد�ئح 

�الأحدين �الأّولين من �ل�صوم �أُقيمت �لزيّاحات و�لتطو�فات في �الأحد 

�الأّول باالأيقونات وفي �الأحد �لثاني بالذخائر �لمقّد�صة.

�أقامت  �لمد�ر�س،  �أ�صبوع عطلة في  �آذ�ر، وهو  �لثاني من  �الأ�صبوع             في 

�لن�صاط  ت�صّمن هذ�  11 و12.   ،10 في  للعائالت  �لكاتدر�ئّية كرنافااًل 

�ألعابًا هو�ئّية، ماأكوالت وم�صروبات وغذ�ًء رعويًّا، و�ختُتم �ليوم �لثالث 

بحلقة عنو�نها »بالمحّبة �لتحّدي« وهي �أ�صئلة و�أجوبة عن �الإنجيل.

           في �الآحاد �لثالثة �الأولى �أُجري للُخّطاب دورة �إعد�د للزو�ج ت�صّمنت 

ة.
ّ
ة و�جتماعي

ّ
ة وجن�صي

ّ
ة وكتابي

ّ
ة وروحي

ّ
حلقات ومو��صع نف�صي

اآذار
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ة من قبل �لو�عظ 
ّ
        لمّدة ثالثة �أيّام 20، 21 و22 �أقيمت ريا�صة روحي

ا من لبنان وجال على �لرعايا  ي�صً �الأب بول�س �لفغالي �لذي جاء خ�صّ

ة في وي�صت �أيلند وتورنتو ووينذر.
ّ
�لملكي

          في خمي�س �الأ�صر�ر ز�ر �لموؤمنون �صبع كنائ�س ومن بعد رتبة �ل�صلب 

.
ّ
م�صاًء توّجه �لموؤمنون �إلى �لقاعة للع�صاء �ل�صيامي

ة.
ّ
       في �ل�صبوت �لثالثة �الأولى، �إحتفل �الأطفال بالقربانة �الحتفالي

ة ب�صالة �لم�صبحة �لورديّة، 
ّ
          في كّل يوم من هذ� �ل�صهر تعبق �لكاتدر�ئي

.
ّ
ومن بعدها �لقّد��س �ليومي

�لم�صتع�صية  �الأمور  �صفيعة  عيد  في  بالموؤمنين  ة 
ّ
�لكاتدر�ئي ت              غ�صّ

�لقّدي�صة ريتا، في �لثاني و�لع�صرين من �صهر �أيار.

ومن  ة 
ّ
�الإلهي �لذبيحة  �أُقيمت  �أيّار  �صهر  من  و�لع�صرين  �ل�صابع            وفي 

دة فاطيما بمنا�صبة مرور 
ّ
بعدها تطو�ف وم�صاعل مع تمثال عذر�ء �صي

قيم   �أُ
ّ
دة لالأوالد. وفي نهاية �ل�صهر �لمريمي

ّ
100 �صنة على ظهور �ل�صي

ة.
ّ
ة وتطو�ف حول �لكاتدر�ئي

ّ
قّد��س مع تر�تيل مريمي

�لتي  الفال،   - �ليا�س  مار  كني�صة  مع  باال�صتر�ك  حّج  رحلة             �أُقيمت 

دة »ب�صو�ت« في كند�.
ّ
يخدمها �الأب برنار با�صط، �لى �صي

 م�صبحة قلب ي�صوع.
ّ
          ي�صّلي �لموؤمنون كّل يوم قبل �لقّد��س �ليومي

ة 
ّ
�أُطلق برنامج ر�صم �الأيقونات على جد�ر �لكاتدر�ئي            في 2 حزير�ن 

وتخّلله �صرح للموؤمنين، بعدها ُقّدم لهم كتاب عن �الأيقونات.

�إحتفال لقلب  �الأّول:  �ل�صهر  �لتح�صير لحدثين كبيرين في هذ�            ويتّم 

.
ّ
ة كاّفة وخمي�س �لج�صد �الإلهي

ّ
ي�صوع مع �لكنائ�س �ل�صرقي

اأيار

حزيران



93

اإنهاء اإخت�شا�شات

ـــ  الأب حبيب خلف: نال �صهادة �لدكتور�ه  1ـ 

�لحبريّة  �لجامعة  من  القانونّي  الحّق  في 

ة في روما، و�أطروحته كانت بعنو�ن 
ّ
�لالتر�ني

»بُطالن �أحكام �لزو�ج النتقا�س حّق �لدفاع 

ة«.
ّ
ح�صب �لقو�نين �ل�صرقي

«La nullité des sentences matrimoniales 
pour violation du droit de la défence selon 
le C.C.E.O».

روما  �لى  ا  ي�صً خ�صّ �لعاّم  �الأب  �صافر  ولقد 

لح�صور جل�صة �لدفاع ونيل �ل�صهادة، �لتي تّمت 

يوم �الأربعاء في 21 حزير�ن 2017، وح�صرها 

ا �الآباء: �صليمان �أبو زيد ومطانيو�س حّد�د  �أي�صً

وعبدو رعد وو�صيم �لمّر وجيلبير وردي.

�صهادة  نال  ق�شطنطين:  اأنطون  الأب  ــــ   2

جامعة  من  القانونّي  الحّق  في  �للي�صان�س 

�لعاّم  �الأب  وح�صرها  بيروت،  في  �لحكمة 

ير�فقه �الأب �صربل ر��صد، وعنو�ن �أطروحته 

لكني�صة   1909 �صنة  تر�ز«  »عين  )�صينود�س 

ين �لكاثوليك(:
ّ
�لروم �لملكي

«Le synode de «Aïn Traz» de 1909 de 
l'Eglise Grecque Melkite Catholique».

مار  دير  في  جديدان  مبتدئان 

با�شيليو�س في ميثون:

لب�س   2016 �الأّول  ت�صرين   13 �لخمي�س 

 ،  Michael Hamm هام  ميخائيل 

ثوب   ،1969 مو�ليد  �الأ�صل،   
ّ
�الأميركي

�البتد�ء عن يد معّلم �لمبتدئين ورئي�س دير 

في  خليفات،  فار�س  �الأب  با�صيليو�س  مار 

�لدير �لمذكور في ميثون )�لواليات �لمّتحدة 

جان  �لمطر�ن  �صيادة  بح�صور  ة(، 
ّ
�الأميركي

والري  حياة  مارتن  و�الأبوين  ا 
ّ
�إيلي عادل 

تومينلي و�أهل �لمبتدئ �لجديد.

�لليترجيا  �أثناء   ،2017 �آب   21 �الإثنين 

�ألب�س رئي�ُس �لدير ومعّلم �لمبتدئين  ة، 
ّ
�الإلهي

 
ّ
�الأب فار�س خليفات ثوَب �البتد�ء �لرهباني

لالأخ �لجديد مروان الخوري )من دوما - 

والري  حياة  مارتن  �الآباء  وعاونه  لبنان(، 

�الأخ  �أهل  من  �لبع�س  بح�صور  تومنّلي، 

�لجديد وجمع من �لموؤمنين.

ت
قا

فرِّ 
مت
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����الأر�شمندريت حّنا نّخول المخّل�شّي في ذّمة اهلل

�صباًحا،  �لثالثة  �ل�صاعة   ،2017 تّموز   29 �ل�صبت   

بوالد  في مم�صى  نّخول، وهو في غرفته  �الأب حّنا  �أ�صابت 

ة حاّدة لم تمهله �صوى ب�صع 
ّ
�س للم�صنين، ذبحة قلبي �لمخ�صّ

�لثامنة  �ل�صنة  في  وهو  �لحياة،  �أثرها  على  فارق  دقائق، 

ة، 
ّ
�لرهباني نذوره  من  و�ل�صتين  و�لثامنة  عمره،  من  و�لثمانين 

ة. و�أُقيم له جّناز خا�صع في كني�صة دير �لمخّل�س، 
ّ
و�لو�حدة و�ل�صتين من ر�صامته �لكهنوتي

�لحّد�د  ب�صارة  �إيلي  �لمطر�ن  ة 
ّ
�الأبر�صي ر�عي  تر�أّ�صه  تّموز،   31 �الإثنين  يوم  ظهر  بعد 

و�لرهبان  �لكهنة  من  كبير  وجمهور  �لمدبّرون  �الآباء  فيه  و��صترك  �لعاّم  و�لرئي�س 

ات، وح�صور �بن عّم 
ّ
ن و�الأّم �لعاّمة منى و�زن مع وفد من �لر�هبات �لمخّل�صي

ّ
�لمخّل�صي

د بيتر نّخول وزوجته، وجمهور من �لمعارف و�الأ�صدقاء.
ّ
�الأب حّنا �ل�صي

ها: ة، هذ� ن�صّ
ّ
و�ألقى ح�صرة �الأب نقوال �صغبيني كلمة �لتاأبين با�صم �لرهباني  

�شيادة المطران اإيلي ب�شارة الحّداد الموّقر، راعي الأبر�شّية ال�شامي الحترام،

�شيادة الرئي�س العاّم الأر�شمندريت اأنطوان ديب الجزيل الحترام،

الرهبانيَّة ــاء  ــن اأب مــن  وفــيــات 
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ح�شرة الأّم الرئي�شة العاّمة للراهبات المخّل�شيات منى وازن الجزيلة الحترام،

الآباء المدّبرين والأخوات المدّبرات الكرام

الآباء والأخوات الأجاّلء... اأهَل الفقيد الكرام... اأّيها الأخوات والإخوة المحترمون.

»اأّيها المخّل�س، مّجد في ال�سماوات، 

هذا الذي ترك العالم وعا�س ب�سيرة نقّية وتقوى«

من  وو�حًد�  ة 
ّ
�لمخّل�صي تنا 

ّ
رهباني �صيوخ  من  جلياًل  �صيًخا  �ليوم  �لموُت  ب 

ّ
يغي

مختتًما   ،
ّ
�لزمني عمره  من  �صنة  وثمانين  ثمان  بعد  نّخول،  حّنا  �الأب  �لقديم،  رعيلها 

�إحدى  د�مت  �زدهارها،  �صبيل  في  و�لبذل  و�لخدمة  �لعطاء  من  طويلًة  م�صيرًة  بذلك 

ة.
ّ
و�صّتين �صنًة من �لكهنوت، وثمان و�صّتين من �لحياة �لرهباني

 فوؤ�د( في 11 حزير�ن �صنة 1929 في مدينة 
ّ
فقد ُولد �الأب حّنا )و��صمه �لعلماني

�أبوين فا�صلين هما جاد نّخول وحّنة �لزهر. وفي تلك �لمدينة �لجاثمة على  حيفا، من 

�لذين  �الآباء  من  ا  كمًّ ة 
ّ
�لرهباني �أعطت  و�لتي  �لكرمل،  جبل  �أقد�م  عند  هادىء  �صاطىء 

�لم�صهود  ة �هلل من عائلته 
ّ
�لتقوى ومحب ب 

ّ
يت�صر �الأب حّنا طفاًل  ن�صاأ  تفتخر بهم وتعتّز، 

ين �لذين خدمو� فيها بكّل غيرة و�إخال�س حّتى �رتبط 
ّ
لها بالتقوى، ومن �الآباء �لمخّل�صي

��صمها �رتباًطا وثيًقا با�صم دير �لمخّل�س.

ة 
ّ
�الإكليريكي في  درو�صه  وتابع   ،1943 �صنة  �لثاني  كانون   8 في  �لديَر  دخل 

�ل�صغرى، �لى �أن �أبرز �لنذور �لموؤّقتة في 13 �صباط �صنة 1949، فالموؤبّدة في 20 كانون 

يد  على   ،1956 �صنة  ني�صان   22 في  ة 
ّ
�لكهنوتي �لر�صامة  �لى  و�نتهى   ،1954 �صنة  �لثاني 

كرم  في  حما�س  بكّل  يعمل  �نطلق  ثّم  نعوم...  �أغابيو�س  �لمطر�ن  �لرحمات  �لمثّلث 

نه �ل�صلطة.
ّ
ة، حيثما كانت  تعي

ّ
�لرّب وفي حقل �لرهباني

عين �لى �لديّان �لعادل، �لعارف �لقلوب و�لفاح�س 
ّ
نر�فقه بال�صالة طالبين ومت�صر

 عمٍل مهما �صُغر، حّتى ولو كان كاأ�س ماٍء بارد لطفٍل 
ُ
�لكلى، و�لذي ال يَ�صيع لديه �أجر
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�صغير، لكي يكافاأه �أ�صعاف �الأ�صعاف على �أعماله �ل�صالحة، هو �لذي نذر نف�صه لخدمة 

�لرّب و�الإن�صان من خالل �لكهنوت �لمقّد�س...

بموجبها،  �ل�صلوك  ة و�ختيار 
ّ
�لرهباني �لحياة  بمتطّلبات  �اللتز�م  �إّن  �الإخوة...  �أيّها 

ن. فذلك يتطّلب قناعًة عميقًة باأهّميتها، وجهًد� متو��صاًل لتخّطي �لعو�ئق 
ّ
لي�صا باالأمر �لهي

ِة 
ّ
محب عي�ِس  �لتز�ِم  من  �لر�هب  به  يتعّهد  ما  تحقيق  دون  تحول  �لتي  و�لب�صريّة  ة 

ّ
�لذ�تي

�صر�ٍع  حياَة  �لر�هب  حياُة  تبدو  قد  ولذلك  و�لطاعة.  و�لعّفة  �لفقر  نذور  عبر  �لم�صيح 

معاك�صات  وبين  جهة،  من  �الإخوة،  و�أمام جماعة  �لرّب  �أمام  به  يتعّهد  ما  بين  متو��صٍل 

�لى  ر�صالته  في  بول�س  �لقّدي�س  عنه  ر 
ّ
يعب ما  وهذ�  �أخرى.  جهة  من  �لب�صريّة،  �لطبيعة 

 فاإيّاه 
ّ
ن، حيث يقول: »الأّن ما �أريد من �ل�صالح ال �أفعله، و�أّما ما ال �أريد من �ل�صر

ّ
�لرومانيي

و�لر�هب  �لعاّم  �لرئي�س  بين  يدور  �لذي  �لحو�ر  ذلك فحوى  وفي   .)19/7 )رو  �أفعل« 

�لى  �الأخير  نظَر هذ�  يُلفت ذ�ك  �إذ  �لمقّد�صة،  �لنذور  �لى  �لمتقّدم  ة 
ّ
�لرهباني �لحياَة  طالِب 

�صعب  طريق  هو  بل  و�لرياحين،  بالزهور  مفرو�ًصا  لي�س   
ّ
�لرهباني �لطريق  �صلوك  �أن 

الأجل   »
ّ
�ليومي »�لموت  حّد  �لى  ي�صل  قد  �لذي   

ّ
�لروحي و�لكفاح  �لجهاد  يتطّلب 

�لم�صيح، على ما قال بول�س �لر�صول: »�إنّنا الأجلك نُمات �لنهار كّله« )2 كور 10/4(... 

ويحّذره من �أّن �لرّب �صيحا�صب لي�س على مقد�ر �لوعد، بل على مقد�ر �لتنفيذ...

لكي  �لح�صن  �لجهاد  مر�حل حياته  في مختلف  حّنا نّخول، جاهد  �الأب  فقيدنا 

�أمام �لرّب و�أمام جماعة �الإخوة... متحّليًا بال�صبر و�لجلد  يج�ّصد في �لو�قع ما �لتزم به 

ة كان يتحّمل �أعباءها:
ّ
على كّل عمل كان يقدم عليه، �أو في كّل م�صوؤولي

دير  في  �ل�صغرى  ة 
ّ
فاالإكليريكي �الأردن  في  �لزرقاء  �لى  بعلبك  �لى  ور  �صُ فمن  ــ 

�لمّدة  فيهما  �أم�صى  �للتين  �صاحور  وبيت  فحيفا  دم�صق  في  اع  �لق�صّ و�لى  �لمخّل�س 

عندما  زة 
ّ
متمي �إد�رته  تكون  الأن  �ل�صاعي  �لر�هب  كان  �لكهنوتية...  خدمته  من  �الأطول 

زو� باإد�رتهم، 
ّ
ة �لذين تمي

ّ
ا من �آباء �لرهباني يكون في موقع �الإد�رة، وهو �لذي عاي�س بع�صً

ته كي ال يهلك منها �أحد، عندما يكون في مو�قع 
ّ
و�لُم�صّلي و�ل�صاهر �لحري�س على رعي
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و�ل�صالة  �لتاأّمل  حياة  على  �الآباء  من  رعيله  مع  تربّى  �لذي  وهو  �لر�عويّة،  �لخدمة 

فيها،  �لتي �صبق وخدم  �لرعايا  �لرعويّة... وكم طرقت م�صامعنا ونحن نخدم  و�لخدمة 

ة �لتي كانت تتجلى في خدمته، 
ّ
ة من �أبنائها ي�صتذكرون فيها �لروح �لمخّل�صي

ّ
�صهاد�ت حي

ويقدمونها لنا كمثل �صالح يحّثنا على �القتد�ء به، كما بغيره من �الآباء �ل�صابقين، لتكون 

�صيادة  وّجهها  ر�صالة  من  مقطًعا  هنا  و�أورد  �لرعوّي.  عملنا  في  بها  نقتدي  قدوة  لنا 

�لمطر�ن �ليا�س �صّقور �إلى �لرئي�س �لعام بتاريخ 17 �صباط 2014 لمنا�صبة مغادرة �الأب 

حّنا نخول حيفا عائًد� �إلى �لدير �الأّم. يقول �صيادته:

�صاحب  وتقوى،  �صالة  كان رجل  نّخول  حّنا  �أبونا  �أّن  الأبّوتكم  �أوؤكد  �أن  »�أود 

�لذي  �لمثال  �أعتبره  كنت  ة، 
ّ
�الأبر�صي مطر�ن  وب�صفتي  �الآخرين.  جميل  يعرف  مبادئ، 

�أحتذي به، مع �ليقين �أنّه ال كامل �إاّل �هلل وحده. �أبونا حّنا كان يحترم نف�صه �أمام �لجميع، 

�س، يعرف حدوده، يرى �لخلل ويغ�س �لنظر 
ّ
ظّله خفيف. كان فيما بيننا �لر�هب �لمتمر

على  ته 
ّ
محب يفر�س  كان  فهو  ��صتحقاًقا.  بل  �صفقة،  ال  حّنا  �أبونا  �أحببنا  قد  تو��صًعا. 

له هذ�  قلتها  �آخر جملة  �أن  ي�صمت. ويعرف  متى  يتكّلم، ويعرف  متى  يعرف  �لجميع. 

�أكلنا معك  �أبونا عرفناك منذ ثماني �صنو�ت، ع�صنا معك يوًما بيوم.  �ل�صباح كانت: »يا 

ة كاهن ��صمه 
ّ
و�صّلينا معك. ونتيجُة كّل هذ�، هو �أنّني ال �أ�صتغرب �أن يكون في �لرهباني

�أبونا ب�صارة �أبو مر�د. و�أنت كنت معنا نوًعا من تج�صيد �أبونا ب�صارة. �صوف ن�صتاق �إليك 

كثيًر�...« ... لقد �أعدنا �إليكم كاهنًا عا�س معنا روح �لقد��صة بالتو��صع �لالئق فقط باأبناء 

ين«.
ّ
�لحقيقي �لمخّل�س 

ا �لى ديره �الأّم ليكون مع �إخو�نه �لرهبان، وقد �صعف 
ًّ
في �صنة 2014 عاد نهائي

�لبرنامج  ويتابع  قلب،  ظهر  عن  يعرفها  بات  �لتي  �ل�صلو�ت  على  مو�ظبًا  فبقي  نظره، 

�أمانته �صباح يوم �ل�صبت �لو�قع فيه  �أن ��صترد �لرّب  ة، �لى 
ّ
�لجمهورّي للجماعة �لرهباني

ة �إخوته �لرهبان وعطف �لرئي�س 
ّ
�لتا�صع و�لع�صرين من تموز للعام 2017، محاًطا بمحب

�لعاّم ورئي�س �لدير.
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�أنّه �صينظر �لى ما حّققه هذ� �لر�هب �لجليل �لمنتقل  رجاوؤنا كبير بالرّب ي�صوع 

و�أعمال  ة 
ّ
�لمحب كنوز  من  �كتنـز  ما  و�إلى  عليه،  بها  �أنعم  �لتي  في حياته  عّنا من وعود 

�لرحمة �لتي كان يعملها خفيًة »فال تعلم ي�صاره ما تعمل يمينه«، فيجازيه �لجز�ء �ل�صالح 

تنّهد، بل حياة ال  ويجعل ن�صيبه مع �لمختارين و�الأبر�ر »حيث ال وجع وال حزن وال 

نهاية لها«... و�أمُلنا �أن يكون قد �ن�صّم �لى �أفو�ج �الآباء و�الأجد�د �لقّدي�صين �لذين �صبقوه 

�لى ديار �لخلود لي�صفع معهم لدى �لمخّل�س كي يزيد من قد��صة نفو�صنا...

�الأر�صمندريت  �لعاّم  �أبينا  ب�صخ�س  ممثََّلًة  �لعزيزة،  �لمخّل�صّية  �لرهبانّية  �الأّم  فاإلى 

�أنطو�ن ديب �لفائق �الحتر�م، و�لى جميع �أبناء ب.م. في �لوطن و�لمهجر، �أتقّدم بالتعزية 

�أن ينميهم جميًعا في �لقد��صة، ويعّو�س على   
ّ
�لقلبّية �لحاّرة، طالبًا �لى �لمخّل�س �الإلهي

�لرهبانّية �لمباركة برهبان قّدي�صين يوؤّدون له �ل�صهادة �ل�صالحة ب�صيرتهم �لفا�صلة.

ة، وبا�صم �صيادة �أبينا �لعام �لفائق �الحتر�م، �أتقّدم 
ّ
ة �لمخّل�صي

ّ
وبا�صم �الأّم �لرهباني

بيتر  �ل�صيد  عّمه  بابن  ممثَّلة  و�لمهجر  حيفا  في  �لفقيد  عائلة  من  ا  �أي�صً ة 
ّ
�لقلبي بالتعزية 

ه، ومنكم جميًعا �أيّها 
ّ
نّخول، ومن جميع �أهله و�أقاربه و�أن�صبائه، ومن كّل َمن عرفه و�أحب

�لح�صور �لكريم، �لذين �أتيتم لود�ع �الأب حّنا �لر�قد على رجاء �لقيامة �الأبديّة.

�لى  كاّفًة،  �أبناء ب.م.  وبا�صم  �لعاّم  �لرئي�س  با�صم  �لعميق،  بال�صكر  و�أتوّجه  كما 

�إيلي ب�صارة �لحّد�د �ل�صامي �الحتر�م لتر�أّ�صه هذه �ل�صالة  ة �لمطر�ن 
ّ
�صيادة ر�عي �الأبر�صي

�لمحترمات،  و�الأخو�ت  �لمخّل�صيات  للر�هبات  �لعاّمة  �لرئي�صة  و�لى ح�صرة  �لجنائزيّة، 

د عناء �ل�صفر للم�صاركة في �ل�صالة 
ّ
و�إلى كّل َمن �أبرق �أو �ت�صل معّزيًا، و�لى كّل َمن تكب

 
ّ
ة للر�حل �الأب حّنا نخول، د�عيًا للجميع بطول �لعمر �لمغمور بِنعم �الإله �لعلي

ّ
�لود�عي

�لقائم من بين �الأمو�ت.

<  ليكن ذكـره مـوؤّبـداً! الم�شيح قام  <
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ر��صد،  �صربل  �الأب  �صقيقة  را�شد،  ريتا  2017، توفيت  �لثاني  كانون   29  �الأحد 

في   2017 �صباط   2 �لخمي�س  جّناز  لها  و�أقيم  �لمر�س.  مع  طويل  �صر�ع  بعد 

فرن�صا. 

ليكن ذكـرها مـوؤّبـداً! 

2017، توّفي يو�شف اإبراهيم يو�شف، و�لد �الأخ �صربل يو�صف  �آذ�ر   2  �لخمي�س 

في   ،2017 �آذ�ر   3 له جّناز حافل �لجمعة  و�أقيم  في جعيتا(،  �لكبار  �الإخوة  )من 

كني�صة مار يو�صف في عازور، �صارك فيه �لرئي�س �لعام، و�الآباء �لمدبّرون مع لفيف 

من �لكهنة و�لرهبان.

ليكن ذكـره مـوؤّبـداً! 

�صمير  �الأب  خالة  �شيدي،  م�شعد  اأنطوانيت  2017، توفيت  �آذ�ر   15  �الأربعاء 

دة في �صغبين. 
ّ
�صركي�س، و�أقيم لها جّناز �لخمي�س 16 �آذ�ر 2017 في كني�صة �ل�صي

ليكن ذكـرها مـوؤّبـداً! 

و�لد �الأب مكاريو�س  اأ�شعد هيدمو�س،  اأنطوان  2017، توّفي  �آذ�ر   29  �الأربعاء 

هيدمو�س، و�أقيم له جّناز حافل �لجمعة 31 �آذ�ر 2017، في كني�صة دير �لمخّل�س 

وفيات من اأقارب الرهبان المخلِّ�سيِّين

1

2

3

4
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�لكهنة  من  ولفيف  �لمدبّرون  �الآباء  فيه  و�صارك  �لعاّم  �الأب  قد�س  تر�أّ�صه  جون،  ــ 

ة على �لبيدر حيث ُدفن. 
ّ
ع �لى �لمد�فن �لعمومي

ّ
و�لرهبان. ثّم �ُصي

ليكن ذكـره مـوؤّبـداً! 

 �الإثنين 3 ني�صان 2017، توّفي روكز نجيب اأبو زغيب، عّم �الأب ربيع �أبو زغيب، 

�أبلح،  دة �النتقال في 
ّ
2017، في كني�صة �صي 5 ني�صان  و�أقيم له جّناز حافل �الأربعاء 

�صارك فيه قد�س �الأب �لعاّم ولفيف من �لكهنة و�لرهبان.

ليكن ذكـره مـوؤّبـداً! 

�الأخ ري�صار فرعون،  اأنطوان ديب فرعون، عّم  توّفي   ،2017 ني�صان   10  �الإثنين 

و�أقيم له جّناز �لثالثاء 11 ني�صان في كني�صة �لقّدي�س جاورجيو�س في زوق مكايل، 

ور ولفيف من �لكهنة و�لرهبان.
ّ
�صارك فيه �الأب �لمدبّر جوزيف جب

ليكن ذكـره مـوؤّبـداً! 

�لزّمار،  مي�صال  �الأب  �صقيق  الزّمار،  حليم حّنا  توفي   ،2017 ني�صان   19  �الأربعاء 

دة �لنياح في �لفرزل، تر�أ�صه قد�س 
ّ
و�أقيم له جّناز �لخمي�س 20 ني�صان في كني�صة �صي

�الأب �لعاّم بم�صاركة �لنائب �لعاّم ولفيف من �لكهنة و�لرهبان. ليكن ذكره موؤبًّد�.

ليكن ذكـره مـوؤّبـداً! 

جورج  �الأب  �صقيق  ميما�شي،  اليا�س  جان  توفي   ،2017 ني�صان   29  �ل�صبت 

مار  كني�صة  في  ني�صان،   30 �الأحد  جّناز  له  و�أقيم  �صنة،   69 عمر  عن  ميما�صي، 

�لكهنة  من  لفيف  بم�صاركة  �لعاّم  �الأب  قد�س  تر�أ�صه  �الأمر�ء،  حو�س  يو�صف  في 

و�لرهبان. ليكن ذكره موؤبًّد�.

ليكن ذكـره مـوؤّبـداً! 

8
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 �لخمي�س 11 �أيّار 2017، توفيت نهاد عواد الحاج خالة �الأب عبد�هلل عا�صي، في 

وين�صور ــ كند�، عن عمر 65 �صنة.

ليكن ذكـرها مـوؤّبـداً! 

، و�أقيم 
ّ
 �الإثنين 22 �أيّار 2017، توفيت حنينة اليا�س �شعب، جّدة �الأب و�صيم �لمر

�لفرزل، �صارك فيه لفيف من  �لنياح في  دة 
ّ
�أيّار في كني�صة �صي  23 �لثالثاء  لها جّناز 

�لكهنة و�لرهبان.

ليكن ذكـرها مـوؤّبـداً! 

�لمدبّر  �الأب  �صقيقة  واكيم،  اليا�س  عايدة  توفيت   ،2017 حزير�ن   8  �لخمي�س 

كني�صة  في  9 حزير�ن  �لجمعة  جّناز  لها  و�أقيم  و�كيم،  نبيل  �لمخّل�س  دير  ورئي�س 

وعدد  �لمدبّرون  �الآباء  فيه  و�صارك  �لعاّم  �الأب  تر�أ�صه  �النتقال في جنجاليا،  دة 
ّ
�صي

كبير من �لكهنة و�لرهبان. ليكن ذكرها موؤبًّد�.

ليكن ذكـرها مـوؤّبـداً! 

مارتن حياة،  �الأب  و�لدة  اأنجلينا مانزي حياة،  توفيت   ،2017 �أيلول   8  �لجمعة 

ة لورن�س 
ّ
عن عمر 88 �صنة، و�أُقيم لها جّناز يوم �الأربعاء 13 �أيلول 2017 في رعي

قرب دير ميثون. 

ليكن ذكـرها مـوؤّبـداً! 

 �الإثنين 18 �أيلول 2017، توفيت فران�شواز قرو�شان �شمعان، و�لدة �الأب �أنطو�ن 

وقّد��س وجناز  كند�،  في   2017 �أيلول   22 �لجمعة  يوم  جّناز  لها  و�أُقيم  �صمعان، 

لر�حة نف�صها يوم �ل�صبت 23 �أيلول 2017 في كني�صة �لقدي�س كيرل�س ــ �لق�صاع. 

ليكن ذكـرها مـوؤّبـداً! 
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9

11

12



102

الفهر�س

1....... عظة الرئي�س العاّم في قّدا�س اإعادة افتتاح دير القّدي�س با�شيليو�س في روما

٨............................. كلمة الكاردينال ليوناردو �شاندري، رئي�س مجمع الكنائ�س ال�شرقّية

باب المقالت

14............................................................................................................................................. لّما زرُت ��صطنبول...

ّ
بقلم �الأب ميالد �لجاوي�س �لمخّل�صي

19................................................................................................................................................................... مخافة �هلل  

 
ّ
بقلم �الأب ميخائيل حّد�د �لمخّل�صي

اأخبار رهبانّية

❏��إحتفاالت عيد �لرّب 2015........................................................................................................................24

25....................................................................................................................... ❏ ر�صيتال جوقة �لحّب �الأبدّي

❏ زيارة �الأب �لعاّم �لى روما............................................................................................................................26

26............................................................................................................ ود
ّ
 لالأب جورج عب

ّ
❏ قّد��س ود�عي

❏ قّد��س عيد مار تقال ــ عين �لجوزة..........................................................................................................26

27................................................................................................................... ة حو�س �الأمر�ء
ّ
❏ قّد��س في رعي

28........................................................................................................ م ب�صارة �أبو مر�د
ّ
❏ م�صيرة �الأب �لمكر

28...................................................................................................... ❏ زيارة �لرئي�س �لعام �لى كند� و�أميركا

33.................................................................................. د
ْ
ة �ل�صنويّة مع �الأب يونان ْعبَي

ّ
❏ �لريا�صة �لروحي

❏ عيد �لموؤ�ص�س ونذور رهبانية ولب�س ثوب �الإبتد�ء...........................................................................34



103

❏ عيد د�ر �لعناية 2016.....................................................................................................................................35

35.............................................................................................. ة لل�صّما�س ر�مي حّجار
ّ
❏ �لر�صامة �لكهنوتي

38.............................................................. ❏ �لزيارة �لثانية �إلى روما و��صتالم دير �لقّدي�س با�صيليو�س

❏ تد�صين كني�صة �لقدي�س جاورجيو�س-�لمعلقة.....................................................................................39

45................................................................................................................................................ ❏�ن�صاطات ميالديَّة

47........................................................................................................ م ب�صارة �أبو مر�د
ّ
❏ ذكرى �الأب �لمكر

❏ زيارة رئي�س �صوي�صر� �ل�صابق �إلى دير �لمخّل�س.................................................................................49

50................................................................. ة »مو�زييك« ❏ ع�صاء خيرّي لمدر�صة د�ر �لعناية �لمخت�صّ

❏ عيد �لقدي�س يو�صف في حو�س �الأمر�ء.................................................................................................51

51................................................................................................... ❏ عيد �لب�صارة في مدر�صة دير �لمخّل�س

52.......................................................................................................................... ❏ جائزة �لمطر�ن �صليم غز�ل

❏ زيارة �لمطر�ن عّمار لدير �لمخّل�س........................................................................................................53

❏ عيد �لقّدي�س جاورجيو�س:..........................................................................................................................53

54............................................................................................. ❏ قّد��س في دير حامالت �لطيب في جعيتا

❏ قّد��س في د�ر �لعناية لر�حة �أنف�س �صهد�ء معلوال..............................................................................55

ج في مدر�صة دير �لمخّل�س................................................................................................56
ّ
❏ حفل �لتخر

59......................................................................................................... دة زحلة و�لبقاع
ّ
❏ قّد��س في مقام �صي

59..................................................................... ❏ تد�صين دير �لقّدي�َصين �صركي�س وباخو�س في معلوال

60............................................................................................. ❏ تد�صين دير �لقّدي�س با�صيليو�س في روما 

❏�عيد مار �ليا�س 2017....................................................................................................................................61

من اأخبار الأديار والمراكز:

62........................................................................................................................................................ ة �لعاّمة
ّ
مي

ّ
❏ �لقي

❏ دير �لمخّل�س �لعامر.........................................................................................................................................65

68............................................................................................................................................................. دة
ّ
❏ دير �ل�صي



104

69................................................................................................................ ❏ دير �لقّدي�س با�صيليو�س ــ ميثون

74.................................................................................................................................... ة
ّ
❏ د�ر �لعناية - �ل�صالحي

81.......................................................................................................................................................... ❏ د�ر �ل�صد�قة

86............................................................................................. ❏ مدر�صة �لقّدي�س يو�صف - حو�س �الأمر�ء

88................................................................................................................... ❏ مدر�صة �ل�صان �صوفور - جعيتا

ة �لمخّل�س في مونتريال.......................................................................................................................90
ّ
❏ رعي

متفرقات.................................................................................................................................................................................93

وفيات من اأبناء الرهبانّية......................................................................................................................................94

 �الأر�صمندريت حّنا نّخول

وفيات  من اأقارب الرهبان المخّل�شّيين....................................................................................................99

م�صروع قاعة راعويّة ومراآب لل�صيّارات قرب كني�صة مار يو�صف في حو�ش الأمراء ــ زحلة



زيارة الأب العام الى رعيّة القّدي�ش نيقولو�ش »دلراي« في فلوريدا في 2016/11/6

قّدا�ش الأب العام في كاتدرائيّة المخّل�ش في مونتريال في 2016/10/16



الريا�صة الروحيّة ال�صنويّة مع الأب يونان عبيد في 2016/11/18

الآباء يجّددون نذورهم اأمام قد�ش الأب العام في عيد الموؤ�ّص�ش في 2016/11/19



الناذرون الجدد، من اليمين: اأنطوني اأبو رجيلي، بول ديمرجيان، ري�صار فرعون، 

جوزيف الم�صري وفادي الزعتري

�صورة تذكاريّة للناذرين الجدد مع �صاحبَي ال�صيادة المطرانين اإيلي حّداد وجورج بقعوني 

والأب العام ومعّلم البتداء



ا يجّددون نذورهم في عيد الموؤ�ّص�ش الإخوة اأي�صً

كني�صة القّدي�ش 

با�صيليو�ش في روما 

من الداخل



الكاهن الجديد رامي حّجار يلقي كلمته بعد �صيامته في 2016/11/20

 توقيع عقد دير القّدي�ش با�صيليو�ش في روما بين المطران مارت�صّلو �صميرارو والأب العام في 2016/12/1



ر�صيتال جوقة �صانتا ماريّا في ذكرى الأب ب�صارة اأبو مراد في 2017/2/18

تد�صين كني�صة القّدي�ش جاورجيو�ش في معّلقة زحلة في 2016/12/10



قّدا�ش ذكرى الأب ب�صارة اأبو مراد تراأّ�صه غبطة البطريرك غريغوريو�ش الثالث في 2017/2/25

 رئي�ش �صوي�صرا ال�صابق با�صكال كو�صبان في دير المخّل�ش في 2017/3/17



تد�صين دير القّدي�ش با�صيليو�ش في روما في 2017/6/5

زيارة المطران مارون عّمار للعامر في 2017/4/18


