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أرحب بكم في
بفرح كبير ورجاء جزيل واعتراف �صادق بالجميل � ّ
بيتكم ،دير مار با�سيليو�س.
تح ّية �إجالل واحترام ال ب ّد منها ل�صاحب النيافة الكاردينال ليوناردو
�ساندري ،رئي�س مجمع الكنائ�س ال�شرق ّية ،ول�صاحبَي ال�سيادة المطران مارت�ش ّلو
الر�سولي لدير الق ّدي�سة مريم في غروتّاف ّراتا،
�سميرارو مطران �ألبانو والمدبِّر
ّ
�سفيري
والمطران �سيريل فا�سيل �أمين �س ّر مجمع الكنائ�س ال�شرق ّية ،ول�سعادة
ّ
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الر�سولي ال�س ّيد �ألبير �سماحة وعقيلته ،ولدى الحكومة
الكر�سي
لبنان لدى
ّ
ّ
الإيطال ّية ال�س ّيد كريم خليل وعقيلته؛
و�إنّي ل�سعيد �أي�ضً ا ب�أن �أح ّيي رئي�س عا ّم الرهبان ّية الأنطون ّية الأبّاتي داود
و�سو �أمين ال�س ّر الم�ساعد في مجمع الكنائ�س
رعيدي ،وح�ضرة الأب لورن�سو لو ُر ّ
ال�شرق ّية ،وح�ضرة الآباء وكالء البطريرك ّيات ال�شرق ّية والرهبان ّيات وح�ضرة الآباء
ال ّ
أجلء والأ�صدقاء الأع ّزاء.
�أغتنم هذه الفر�صة ال�سانحة لكي �أ�شكر �أ ّو ًل لـنيافة الكاردينال �ساندري
دعمه الدائم لرهبان ّيتنا ،ومباركته وموافقته على و�ضع هذا البيت وهذه الكني�سة
خا�ص �سيادة المطران �سميرارو الذي دفع بهذا
بت�ص ّرفنا� .أ�شكر كذلك وب�شكل ّ
الم�شروع �إلى الأمام� ،إذ كان دو ًما جاه ًزا لال�ستماع �إلينا ،فعمل وم ّهد الطريق
لإنجاز االتفاق ّية بطريقة رائعة بين الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ورهبان دير الق ّدي�س نيل�س
الخا�ص مح ّبة كبيرة ّ
وكل
في غروتّاف ّراتا ،الذين لهم في قلب رهبان ّيتنا وفي قلبي ّ
التقدير للروح الأخويّة التي تجمعنا منذ �أكثر من � 33سنة .اليوم �أقول �أمامكم
لإخوتنا رهبان غروتّاف ّراتا �إ ّن رهبان ّيتنا ت�صبو �إلى عالقة وتعاون معهم �أكثر وثو ًقا
من � ّأي وقت م�ضى.
وال ي�سعني �إ ّال �أن �أ�شكر �أي�ضً ا �سيادة المطران �سيريل فا�سيل� ،شاهد
ال�ساعات الأولى لهذا الم�شروع .فن�صائحه الثمينة �أثمرت كثي ًرا و�سوف تثمر �أكثر
الرب.
ف�أكثر بنعمة ّ
الفخري
�أخي ًرا ولي�س �آخ ًرا� ،أ�شكر نيابة روما ب�شخ�ص نيافة الكاردينال
ّ
�أغو�ستينو فالّيني ،الذي �أبدى ب�سرعة عواطفه ال�صادقة نحو رهبان ّيتنا ،و َقبِل عن
مانحا �إيّانا ّ
كل ال�صالح ّيات ال�ضروريّة للو�صول �إلى
طيب خاطر هذا الحدثً ،
هذا النهار ومنه االنطالق �إلى �سنوات عديدة.
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وللم�ضي قد ًما ،بد�أنا منذ دخولنا �إلى هذا البيت بالعمل على �صعيدين:
ّ
 1ــ تجديد البيت؛
 2ــ �إقامة جماعة رهبان ّية.
 1ـ ـ تجديد البيت :لهذا الغر�ض ع ّي ّنا الأب عبدو رعد م�س�ؤو ًال عن البيت
لل�سهر على �إنجاز ّ
كل �أعمال الترميم ال�ضروريّة؛ وكما ترون ف�إنّ �أعمال التدعيم
والترميم بد�أت فع ًال من الخارج .ومن ّثم ن�أمل البدء بالداخل .فبانتظارنا الكثير
�صالحا لل�سكن .وفي هذا ال�صدد �أبادر �إلى �شكر ال�س ّيد �أُوغو
لكي يُ�صبح البيت ً
فيت�شيني ،والمهند�سين المدن ّيين والمعماريّين ،وال�س ّيد جوني ح ّداد ال�ستعدادهم
للتعاون معنا في م�شروعنا هذا.
 2ـ ـ بخ�صو�ص �إن�شاء جماعة رهبان ّية ،ن�أمل الو�صول �إلى ت�أليف جماعة
من خم�سة رهبان ،في �شهر ت�شرين الأ ّول المقبل ،ي�ؤ ّمنون الحياة الرهبان ّية
الم�شتركة ،والبع�ض منهم طب ًعا� ،سيكملون درا�ستهم في جامعات روما.
الح�صول على بيت في روما ،وعلى هذا البيت بالذات ،هو بالن�سبة لنا
الرب
الرب ،علينا �أن نقر�أها بانتباه كبير .لي�س مج ّرد �صدفة �أن يُعيننا ّ
عالمة من ّ
في هذه العمل ّية ،وا�ض ًعا على دربنا �شخ�ص ّيات عالية ال�ش�أن وذات قلب كبير،
�ساعدتنا لي�س فقط في الح�صول على هذا البيت ،ال بل في �إعطاء ر�سالة له ،ونحن
مدركون لها و�سنعمل لنكون على قدرها .و�إنّي على يقين ب�أ ّن هذا الح�ضور
الم�ستج ّد لرهبان ّيتنا في روما �سيحمل بذار وجود �أكبر بكثير في الم�ستقبل� ،إنْ
خ�صو�صا الذين ا�ضط ّروا �إلى
في روما �أو في �أوروبّا ،لخدمة الكني�سة والم�ؤمنين،
ً
ترك بالدهم الأ�صل ّية مثل �سوريا ولبنان والأر�ض المق ّد�سة وهم الآن م�ش َّتتون
في �أوروبا ك ّلها.
ر�سولي
�أ�ؤمن بقوة بـ�أنّ ح�ضورنا هنا �سيكون حجر الزاوية لح�ضور
ّ
ورهباني �أكبر في الم�ستقبل.
ّ
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في نهار العن�صرة ،اليوم الذي فيه ّ
حل الروح القد�س على الر�سل وعلى
الكني�سة ،نحن الرهبان البا�سيل ّيين المخ ّل�ص ّيين ،نتق ّبل هذا النهار كـعن�صرة جديدة
لرهبان ّيتنا ،ونتق ّبل موهبة الروح القد�س بروح �أمانة لموهبة رهبان ّيتنا ،لنقدر �أن
ن�سير قد ًما بر�سالة الرهبان ّية في خدمة الكني�سة والعالم ،واثقين وغير خائفين،
هادئين في ِالم َحن� ،آمنين في عالم غير �آمن ،حكماء بجهلنا� ،أغنياء بفقرنا،
مب�شّ رين ب�صمتنا.
ال�سماوي� ،إلى �سماع �صوت الم�سيح
نحن مدع ّوون اليوم من الآب
ّ
وروحه الق ّدو�س ،فلنقبل هذه الدعوة �إلى اتّباع الم�سيح الذي قبلنا للعي�ش ب�إلفة
معه بوا�سطة الروح القد�س .نحن مدع ّوون �إلى الت�ش ّبه به واتخاذه مثا ًال لنا في
التاريخي� :أي ي�سوع التطويبات ،ي�سوع الغفران ،ي�سوع الفقر ،ي�سوع
وجوده
ّ
الإذالل ،ي�سوع اللطافة.
الرب �أن ي�ساعدنا لكي نكون �شهو ًدا حقيق ّيين لح ّبه في العالم.
�أ�س�أل ّ
�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.
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كلمة الكاردينال ليوناردو �ساندري ،رئي�س
مجمع الكنائ�س ال�شرق ّية ،في ختام
الليترجيا الإله ّية ،بمنا�سبة افتتاح بيت
القدّي�س با�سيليو�س من ِق َبل الرهبان ّية
البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية ـ ـ روما ،الإثنين 5
حزيران 2017
�سيادة المطران مارت�ش ّلو �سميرارو الك ّل ّي الوقار
�سيادة الرئي�س العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب الجزيل االحترام
�سيادة الأ ّباتي داود رعيدي رئي�س عا ّم الرهبان ّية الأنطون ّية الجزيل االحترام
ح�ضرة وكالء الكنائ�س البطريرك ّية ووكالء الرهبان ّيات ال�شرق ّية في روما

�أ�شكر الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية على دعوتها �إلى الم�شاركة في الليتورج ّيا الإله ّية
التي و�ضعنا فيها ّ
الرب ،بمنا�سبة افتتاح هذه الكني�سة وهذا البيت
كل ن ّياتنا على مذبح ّ
إك�سرخ�سي في
الل َذين ت�س ّلمتهما الرهبان ّية البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية من دير القدّي�سة مريم ال
ّ
الر�سولي المطران �سميرارو الذي �أح ّييه من القلب مع
غروتّاف ّراتا ،المم َّثل هنا بالمدبّر
ّ
الرهبان مرافقيه.
تاريخان كبيران ،تاريخ «المخ ّل�ص ّيين» الذين ّ
ي�شكلون جز ًءا من كني�سة الروم
البيزنطي الذي
إيطالي
ّ
الملك ّيين الكريمة ،وتاريخ رهبان غروتّاف ّراتا المنتمين �إلى التراث ال ّ
رو�سانو في كالبريا ،وما يجمع كلتا الرهبان ّيتين هو
يرتقي �إلى القدّي�س الكبير نيل�س من ّ
ا�ستلهامهما لـقوانين القدّي�س با�سيليو�س� ،أحد م� ّؤ�س�سي الحياة الرهبان ّية في ال�شرق :الأولى
ت�س ّلمتها من البابا بندكتو�س الرابع ع�شر �سنة  ،1743والثانية من البابا غريغوريو�س الثالث
ما�ض مجيد� ،شفيع �سماويّ م�شترك� ،أنتم مدع ّوون �إلى اتّباع مثله.
ع�شر �سنة ٍ .1579
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بع�ض التقاليد تنقل لنا �أنّه عندما نال با�سيليو�س �س ّر المعموديّة ،نزل لهب من
لهب
ال�سماء ،كعامود من نار ،وك�أن ّما يُنبئ بالنور الذي �سينبع من قلبه ومن حياته ليُ َ
العالم ب�أ�سره من معرفة �إنجيل الم�سيح ومن المح ّبة التي يدفعنا �إليها.
�إذ قد احتفلنا البارحة بعيد العن�صرة ،ــ في ال�شرق والغرب �سويّة هذه ال�سنة ــ،
نتابع ا�ستدعاء الروح ليملأ قلوبنا وحياتنا وي�ساعدنا على تمييز الزمن الحا�ضر وعلى
العمل �أمناء لل�سيِّد.
�أرغب فقط �أن �أ�شير باخت�صار �إلى بع�ض النقاط:
 1ــ حدث اليوم يجعلنا نكت�شف الدعوة الجامعة لكني�سة روما ،التي يرئ�سها
�أ�سقفها ،البابا فرن�سي�س ،والذي ُعهدَت �إليه العناية بجميع الكنائ�س� .إنّه بالواقع �أ�سقف
التيني ،ولكنّه مدع ّو �إلى المح ّبة واالعتناء ّ
بكل واحد من التقاليد التي تك ّون وحدة
كني�سة الم�سيح ،التي «لي�ست التين ّية وال يونان ّية وال �سالف ّية ،ولكن جامعة» ،كما
َكت ََب قبل قرن من الآن البابا بندكتو�س الخام�س ع�شر .روما المليئة من �شهادة الح�ضور
كر�سي بطر�س ،كما عرفت على م ّر
ال�شرقي منذ ن�ش�أتها ،ر�أت اعتالء باباوات من �سوريا ّ
ّ
العقود كيف ت�ست�ضيف الأرمن والموارنة والأثيوب ّيين وكثيرين �آخرين .فالحدث الذي
نحتفل به اليوم لي�س � ّإل ّ
محطة �إ�ضاف ّية من هذا التاريخ العظيم.
إر�سالي والتب�شيريّ ،
 2ــ ح�ضور الرهبان الملك ّيين المخ ّل�ص ّيين تم ّيز دو ًما بطابعه ال ّ
عالوة على التزامه ق�ض ّية وحدة جميع الم�سيح ّيين .من الجميل �أن تظهر � ًأي�ضا هذه
الخ�صائ�ص المميِّزة لدعوتهم ،هنا في المدينة الخالدة .بالت�أكيد هذا �سيكون المق ّر
الر�سولي ،و�أ�شكر هنا الأب
الكر�سي
الجديد للوكالة العا ّمة للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية لدى
ّ
ّ
�سليمان �أبو زيد على خدمته المتوا�ضعة والمتي ِّقظة ،وهو ّ
ي�ضطلع بهذه المه ّمة منذ عدّة
ال�شرقي
�سنوات ،فهذه الف�سحات هنا تتّ�سع لال�ستقبال وال�صالة والت�أ ّمل ح�سب التقليد
ّ
البيزنطي الذي تعي�شه الكني�سة الملك ّية .وعلى هذا البيت �أن ال يكون فقط مكانًا للتذكير
ّ
ُ
بالرئتين اللتين يتن ّف�س بهما ج�سد الم�سيح] ،رئة �شرق ّية و�أخرى غرب ّية[ ،بل المكان الذي
يُعا�ش فيه حقيق ًة هذا االختبار.
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 3ــ لقد تم ّيزت �أبر�ش ّية روما في هذه ال�سنوات ،ب�سبب الظروف الم�أ�ساويّة التي
يم ّر بها ال�شرق الأو�سط ،ال �س ّيما �سوريا والعراق ،نتيجة ال�صراعات الدمويّة ،بحر�صها
تح�س�س هذه الم�آ�سي و�إلى القيام ب�أعمال مح ّبة،
الثابت على الدعوة �إلى ال�صالة و�إلى ّ
وقامت بعدّة مبادرات ،ومنها ما قامت به الجماعات ال�شرق ّية المتواجدة في المدينة.
�أتمنّى على الآباء المخ ّل�ص ّيين ،في هذا المنحى ،االن�ضمام �إليهم ،متي ّقنين �أ ّن ال�صالة
ال�صاعدة من قلوب �صادقة لن تبقى غير م�سموعة لدى قلب اهلل ذاته.
 4ــ في هذا النهار بالتحديد ،نو ّد �أن ن�ستعطف الك ّل ّية القدا�سة والدة الإله مريم،
من �أجل الكني�سة الملك ّية الكريمة والعزيزة :بعد �أن قبل قدا�سة البابا فرن�سي�س تخ ّلي
غبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث عن �إدارته للبطريرك ّية� ،سيجتمع الأ�ساقفة في 19
حزيران الجاري ،فلي�سح�ضروا اهلل وحده وموجبات الإنجيل ،مع�ضودين ب�صلواتنا،
ليقودهم ويُنيرهم ،فيختاروا راعيًا على ح�سب قلب الم�سيح ،قاد ًرا على �أن يَظهر ر� ًأ�سا
و�أبًا حقيقيًّا للم�ؤمنين الملك ّيين ،في الوطن الأ ّم وفي �سائر بالد االنت�شار.
فليت�ش ّفع بنا القدّي�س با�سيليو�س ،الذي �أودعكم هذا اال�ست�شهاد الذي يذكر فيه
هويّة ور�سالة الإن�سان المخلوق على �صورة اهلل ومثاله« :ال�صورة هي طبيعة الإن�سان
يوجه
نف�سها في تركيبتها غير المتح ّولة؛ المثال ،هو ت�أثير عمل الحريّة بكامله ،الذي ّ
نحو اهلل طاقات الإن�سان المتن ّوعة وفق الف�ضائل الأدب ّية ...كيف ن�صبح على مثاله؟
بوا�سطة الإنجيل .فما هي �إ ًذا الم�سيح ّية؟ �إنّها الت�ش ّبه باهلل قدْ ر ا�ستطاعة الطبيعة الب�شريّة� .إذا
قبلتَ �أن تكون م�سيحيًّا� ،إعمل على �أن تكون �شبي ًها باهلل� ،إلب�س الم�سيح».
فلنلب�س الم�سيح ،ولن�سِ ر ُق ُد ًما ،ممتلئين رجا ًء ومبادرين �أعمال المح ّبة� .آمين
ِ
Saluto del Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione 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 Religiosi 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, appartenenti alla tradizione italo-bizantina che risale al grande San Nilo di Rossano 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 battesimo, 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 situazioni dei conflitti che insanguinano il Medio Oriente, in particolare in
Siria e in Iraq, realizzando diverse iniziative che hanno inteso coinvolgere 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 Melkita: dopo che il Santo Padre Francesco ha accolto la rinuncia al governo
patriarcale presentata da Sua Beatitudine Gregorio III, i Vescovi si raduneranno 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 pastore 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 somiglianza 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 diventiamo a somiglianza? Per mezzo del Vangelo. Perché che cos’è il cristianesimo? 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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لــ ّمـــا زرتُ ا�سطــنــبــول...
بقلم ا

لأب الدكتور ميالد الجاوي�ش ال
�صي
مخ ّل ّ

ما �أق�سى �أن تزور ا�سطنبول و�أنت من الذين يُل ّمون بتاريخ هذه المدينة ل ّما كانت
بع ُد م�سيح ّي ًة �صرف ،ال بل عا�صم َة الم�سيح ّية الم�شرق ّية!
ما �أق�سى �أن تزور ا�سطنبول و�أنت تعرف �أ ّن ّ
كل زاوية تُخبئ مج ًدا غاب ًرا وع ًّزا
�أثي ًال وجبروتًا َّقل نظي ُره !
هنا كان دي ٌر وهناك كانت كني�سة وهنالك كان ق�صر� ...أ ّما الآن ف�أ�سواق ّ
مكتظة
وبيوت ال جمال فيها وجوامع في ّ
كل زاوية.
أنت الذي يعرفها فتزورها مت�ألِّ ًما
�سائحا �آك ًال �شاربًا� ،أ ّما � َ
غيرك يزور ا�سطنبول ً
متح�س ًرا.
ّ
ل َم هذا العذاب و�أنت تبغي �أن ت�سوح في ربوعها؟ لأنّك تعرف «مجد بيزنطية»،
تعرف ما كانت عليه من العظمة والبهاء والع ّز ،هذه المدينة التي قال فيها يو ًما بطرير ُكها
عطي ل ُو َجهاء الق�سطنطين ّية لكانوا
يوح ّنا
الذهبي الفم ل ّما دخلها �آتيًا من �أنطاكية« :لو �أُ َ
ّ
جعلوا َّ
والج َلد».
كل �شيء من الذهب الخال�ص :ال َ
أر�ض ،والجدرا َن ح ّتى ال�سماء َ
وطيف الأباطرة ِالعظام يالحقك �أنّى حللت! َط ُ
ما �أق�سى �أن تزور ا�سطنبول ُ
يف
ق�سطنطين الكبير الذي � ّأ�س�سها على �أنقا�ض بيزنطية القديمة ودعاها با�سمه ،جاع ًال منها
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عا�صم ًة لمملكته« ،روما الجديدة» بدل روما القديمة جارة نهر ال ِتيبر؛ ُ
طيف ثيودو�س
ُ
أخ�ص
الثاني الذي بنى �سو َرها العظيم الذي عجزت
الجيو�ش عن اقتحامه لقرون؛ وبال ّ
ُ
طيف يو�ستنيانو�س الذي ما ترك �شيئًا فيها �إ ّال َو� َش َّيده �أو ج َّدد بناءه.
�أين مج ُد الأباطرة؟ �أين ق�صو ُرهم المنيفة؟ �أين َذهبُهم الخال�ص؟ �أين جه ُدهم
إمبراطوري المذ ّهب ،بنى
الذي بذلوه تحت ال�شم�س؟ َذ َهب واندثر .بدل الق�صر ال
ّ
العثماني جام َعه الأزرق ،و�إلى جانبه بُني ح ّمام لحرم ال�سلطان! �سور
ال�سلطان �أحمد
ّ
ثيودو�س العظيم �أ�ضحى بقايا حجريّة �سرحت فيه المـ َ ِعز لقرون! �أ ّما بازيليك �آجيا
�صوفيا ،رائعة يو�ستنيانو�س الباهرة ،و« ُكبرى الكنائ�س» كما ُ�س ِّميت ،التي ل ّما د�شَّ نها
ّ
يو�ستنيانو�س �صرخ« :لقد تجاوزت َُك ،يا �سليمان!» (�سليمان ،باني هيكل �أور�شليم)،
فتح ال�سلطان
�أ�ضحت اليوم متحف «�آيا �صوفيا» بعد �أن ح ّولها
العثمانيون �إلى جامع ل ّما َ
ّ
مح ّمد المدين َة �سنة  .1453وح َده «باب �أَ ِد ْرنَة» �أُ�ص ِل َح في ال�سور َو ُر ِّمم لأن منه دخل
ال�سلطا ُن الفاتح المدينة ،بعد ظهر ذلك اليوم الواقع فيه � 29أيّار  .1453على الباب نف�سه،
النبوي الذي طالما َح َّفز الم�سلمين و�سالطينَهم على
تب عليها
ُ
الحديث ّ
ُعلِّقت رخامة ُك َ
أميرها ،ولَ ِنع َم الجي�ش
البيزنطيين« :لَتُ ْفتَ َح َّن
احتالل عا�صمة
ّ
ّ
أمير � ُ
الق�سطنطينيةَ ،ف َل ِن ْع َم ال ُ
ذلك الجي�ش».
فظيع كيف لم تعرف هذه المدينة افتقادها ،مثلها مثل �أور�شليم التي بكى عليها
ٌ
الرب ي�سوع يو ًما وقال فيها نبوء ًة تنطبق كلماتها �أي�ضً ا على مدينتنا« :لَ ِ
يتك ِ
عرفت � ِأنت
ُّ
�سوف ت� ِ
طريق ال�سالم! ولك ّنه ُح ِج َب عن عينَ ِيكَ .ف َ
أتيك �أيَّا ٌم يَ ُل ُّف ِك
�أي�ضً ا في هذا اليوم َ
كل جهة ،ويُد ّم ِ
ويحا�صرونك ويُ�ض ّيقون ِ
ِ
َ
الخناق من ّ
رونك
عليك
�أعدا� ِؤك بالمتاري�س،
وقت ِ
فيك ،وال يتركون ِ
و�أبنا َء ِك ِ
افتقاد ا ِهلل ِلك»
حجر ،لأن ِّك لم تعرفي َ
فيك َحج ًرا على َ
(لو  42 :19ــ.)44
الكل عا َك�سهاّ ،
الكل كان �ض ّدهاّ ،
الق�سطنطن ّيةّ ،
الكل طمع فيها� :أعدا�ؤها،
جيرانها ،حلفا�ؤها ،الفر�س ،العرب ،ال�صرب ،البلغار ،الرو�س ،ال�صليب ّيون ،العثمان ّيون...
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ُ
ورجال دينها لم يرحموها :الأباطرة لتناف�سهم على ال ُملك ،ورجال الدين
ح ّتى �أباطرتها
انتفت الم�سيح ّية
لم�شاك�ساتهم ال ّالهوت ّية وجداالتهم البيزنط ّية العقيمة التي ال تنتهي� .إن ْ
في الق�سطنطن ّية واندثرت ،فهذا ما �ساهمت به �أيدي الم�سيح ّيين � ِ
أنف�سهم �إلى ح ّد كبير.
يُنقَل عن لوقا�س نوتارا�س� ،أحد �أعيان الروم البارزين ووزير الإمبراطور ق�سطنطين
الم�سيحي
الحادي ع�شر� ،آخر �أباطرة المدينة قبل الفتح� ،أنّه قال عندما �سمع �أنّ الغرب
ّ
البابوي في روما �شر ًطا
الكر�سي
يفر�ض على الق�سطنطن ّية الأرثوذك�س ّية االتّحا َد مع
ّ
ّ
لم�ساعدتها على ّ
العثماني وال قلن�سو ُة الكاردينال» .لماذا
فك ح�صار العثماني ّين« :عمام ُة
ّ
هذا الحقد الدفين؟ لأنّ � َ
أهل الق�سطنطن ّية لم ين�سوا كيف �أ ّن ال�صليب ّيين الآتين من الغرب،
الذين هم مبدئيًّا «�إخو ٌة في الإيمان» ،هجموا على المدينة� ،أثناء الحملة ال�صليب ّية الرابعة
�سنة  ،1204ف�أحرقوها ونهبوها وقتلوا رجالها و� َسبَوا ن�ساءها و�أطفالها ...ح ّتى الطبيعة
ُ
الزالزل م ّرات ع ّدة عبر الع�صور وه ّدمت فيها ما
لم ترحم تلك المدينة ،فقد �ضربتها
ه ّدمت ،ح ّتى �إنّ ق ّبة �آجيا �صوف ّيا ال�ضخمة نف�سها لم ت�سلم من غ�ضب الطبيعةَ ،ف َه َوت من
ج ّراء زلزلة في � 7أيّار �سنة � ،558أي بعد �إحدى وع�شرين �سنة من بنائها.
وتاج فخرها ،التي لوالها ــ
�صوفيا ،د ّر ِة
الق�سطنطنية ِ
ّ
آجيا ّ
�أعود �إلى بازيليك � ّ
أحد ا�سطنبول اليوم ،وال � ّأي �سائح� .أذكر �أنّه ل ّما وقع نظري عليها لأ ّول
بر�أيي ــ لما زار � ٌ
أقف �أمام ِ
ّمرة ،انتابتني رهب ٌة عظيمة وك�أنّي � ُ
«البيزنطي»
الراهب
مجد التاريخ ك ّله� .أنا
َ
ّ
�أقف �أمام مجد بيزنطية وعالمتها الفارقة! في اليوم الثاني لزيارتي ،دخلتُها و�أنا �أترنّم
اجتزت عتبتَها ،لم
تائبًا .مع �أنّ رائحة العفن الناتج عن الرطوبة عبقت في �أنفي ما �إن
ُ
عيني عن ِ
دخلت «وقلبي مرتفع �إلى العالء» ،كما
ذرف دمعة �شاردةُ .
�أ�ستطع �أن �أُم�سك ّ
لو �أنّي في ليتورج ّية مق ّد�سة .غيري يزور الكني�سة وي�ص ّور يمن ًة وي�سرةً� ،أ ّما �أنا ف�أزورها
أخذت زاوي ًة وجل�ست �أت�أ ّمل و�أرنّم بالعرب ّية
وح ّجي �صالة وتنهيدة .على الفور � ُ
حاجاَ ،
ًّ
وما �أُتقنُه من اليونان ّية .تزاحمت في مخ ّيلتي ُ�ص َور ج ّمة�ُ ،ص َور �أولئك الذين م ّروا من هنا
أ�صوات
عبر الع�صور ،و�ص ّلوا واحتفلوا بين حنايا هذا المعبد الرائع؛ تر ّددت �إلى �أُ ُذ ّني � ُ
أخ�ص
أنافورات البطاركة
المرنّمين ال َفخيمي الحناجر و�
ُ
ُ
وابتهاالت الق ّدي�سين ،وبال ّ
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الذهبي الفم ،الذي َر ِئ�س
والع�سجدي القول الق ّدي�س يوح ّنا
�صوت �شفيعي الرائع الفم
ُ
ّ
ّ
الق�سطنطنية لت�سع �سنوات ،ق�ضى منها ثالث �سنوات في المنفى (من �سنة 398
أ�سقفية
ّ
� ّ
�إلى �سنة � .)407صحيح �أنّ هذا الق ّدي�س العظيم لم يعا�صر هذه الكني�سة بالذات� ،أي
تلك التي بناها يو�ستنيانو�س ،بل الكني�سة الأولى التي بناها الإمبراطور ق�سطنطين تحت
اال�سم نف�سه والتي احترقت بفعل هيجان ال�شعب الثائر على الإمبراطور �أركاديو�س ل ّما
نف�سه
إفذوك�سيا� ،أن يُر�سل
ّقرر �سنة  ،404ب�سعي من امر�أته الإمبراطورة �
الذهبي الفم َ
ّ
ّ
أن�س �شفيعي ،لأنّ
�إلى المنفى .نعم ،و�أنا جال�س على رخام البازيليك في ذلك اليوم ،لم � َ
أذني.
�صوته العذب الذي طالما �أ�سكر الجموع تر ّدد �ص َداه في � ّ
حوافر الجواد
و�أنا جال�س على رخام البازيليك ،ذلك الرخام الذي َ
دا�سته يو ًما ُ
أخذت �أقر�أ
الذي امتطاه ال�سلطا ُن مح ّمد الفاتح وهو يدخل الكني�سة يوم الفتحُ � ،
الذهبي الفم .وقع نظري على العظة التي �ألقاها الق ّدي�س في �سقوط
واحد ًة من عظات
ّ
�إفتروبيو�س� ،أبرز وزراء الإمبراطور �أركاديو�س .كان هذا الرجل� ،أيّام مجده ،غاي ًة
والتجبر ،و�إذ بالزمن يدور عليه ويخ�سر عطف الإمبراطورة
في الغنى والع ّز وال�صلف
ّ
إفذوك�سيا ،فتُقيله من من�صبه وت�ضطهده؛ فما كان منه �إ ّال �أن التج�أ �إلى بازيليك �آجيا
�
ّ
الذهبي الفم
�صوفيا ليحتمي عند مذبحها ،خائ ًفا جز ًعا من بط�ش الإمبراطورة .فقب َله
ّ
ّ
وح َماه ،ال نظ ًرا ال�ستحقاقاته� ،إذ ال ا�ستحقاقات له ،بل وفا ًء للمبد�أ الذي كان يق�ضي
َ
ويتم�سك بمذبحها ،هذا المبد�أ الذي �سعى
ب�أن تحمي الكني�س ُة َمن يلتجئ �إلى كنفها ّ
نف�سه �أن ينق�ضَ ه ل ّما كان في ع ّز جبروته .و�أنا �أقر�أ مق ّدمة هذه العظة ،لم
�إفتروبيو�س ُ
�أكن �أدري �أنّ كلماتها تنطبق لي�س على الوزير الم�ش�ؤوم ّ
الحظ فح�سب ،بل �أي�ضً ا على
البازيليك ِ
نف�سها التي �أنا جال�س على رخامها! �إقر�أوا ب�أنف�سكم واحكموا�« :إنّه لجدي ٌر
«باطل الأباطيلُّ ،
بنا �أن نَ�صيح �أب ًدا ،وال �س ّيما هذه ال�ساعةُ :
كل �شيء باطل» .ف�أين تُرى
�شارات القن�صل ّية وع ُّزها الباذخ؟ �أين ِت َ
الت�صفيق،
الم�صابيح المت�ألّقة؟ �إال َم �آ َل ذلك
لك
ُ
ُ
ُ
آدب الحافلة؟ �أين ال ُ
و� ُ
يا�ش الفاخر؟
أكاليل والرِ ُ
أجواق المغ ّنين والمادحين ،وتلك الم� ُ
ِ
المتفرجين؟ ك ّلها قد ذهبت.
المدينة
�أين َج َلب ُة
ات في ميادين ال�سباق ،وتَم ُّل ُ
والتحي ُ
قات ّ
ّ
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ريح �شديدة فنثرت � َ
أوراق ال�شَ َجر و�أبرزتها لنا م�سلوب ًة عريانة ،مزعزع ًة من
ْ
ع�صفت ٌ
َ
العروق وكادت تقتل ُع الدوح َة من
الريح قد ا�شت ّد ا�صطدا ُمها فزلزلت
جذورها؛ لأنّ َ
آدب الفاخرة؟ �أين ح�ش ُد
�أ�صولها� .أين الأ�صدقا ُء ال ُم َداجون؟ �أين
مجال�س ال�شراب ،والم� ُ
ُ
ِ
وخ َد ُم
دام
أفانين ال ُط َها ِة المتل ّونة َ
المن�سكبة مدى النهار؟ �أين � ُ
الواغلين ،و�صرفُ ال ُم ِ
العظمةَ ،من ترمي ُّ
وحل ًما،
َ�صي ِد ال ِنعم؟ ك ّلها كانت لي ًال ُ
كل �أقوالهم و�أعمالهم �إلى ت ُّ
يقات الربيع؛ ٌّ
ظل ا ّمحى،
ربيعية َذ َوت بعدما انق�ضت �أُ َو ُ
توارت عند طلوع النهار؛ زهو ٌر ّ
دخانٌ تب َّددَ ،حبَ ٌب ذاب؛ ُ
خيوط عنكبوت َو َهت!» .
ّ
يوناني وترجمتُه« :الحكمة المق ّد�سة» .تُرى ما الحكم ُة الإله ّية
«�آجيا �صوف ّيا» ،ا�سم ّ
�صيب كني�س َة «الحكمة المق ّد�سة» م�صي ٌر م�ش�ؤوم كهذا؟ هذا �س ّر �آخر من �أ�سرار
في �أن يُ َ
هذه الكني�سة ـ الأ�سطورة :هو �أنّ م�صيرها َط ُّي ِ
ا�سمها!
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م�������خ�������اف�������ة ال������لَّ������ـ������ـ������ه
بقلم الأب ميخائيل ح
�صي
دّاد المخلّ ّ

في العبريَّة :ي ر ا هـ (י ר א ה) ،وفي اليونان ّية :فوﭬﻮ�س ( .)φόβοςتختلف مخافة
اهلل عن خوف العبيد وال ِّرعدَة ،لأ َّن هذه العاطفة ترتبط بوجود الإن�سان �أمام اهلل الَّذي هو �س ّر
يحيطنا بخ�شيته وي�سحرنا بح�ضوره ،هذا ما حدث للعذراء مريم وقت الب�شارة (لو ،)30 :1
ولل ُّرعاة في بيت لحم (لو  ،)9 :2ول�شهود معجزات بول�س (�أع .)17 :19
الحب،
كثي ًرا ما َ
يو�صف العهد القديم ب�أنَّه �شريعة الحرف ،والعهد الجديد ب�أنَّه �شريعة ّ
تقريبي ي�ضع جانبًا العديد من الفروق الدَّقيقة ،ف� ْإن كان للخوف في العهد القديم
هذا و�صف ّ
الحب لها جذور فيه ،ومن جهة �أخرى ف�إ َّن الخوف لم يُن� َسخ في
�ش�أن ها ّم� ،إ َّال �أ َّن �شريعة ّ
أ�صلي؛ ففي العهدين« ،الخوف
َّال�شريعة الجديدة من حيث اعتباره � ً
ديني � ّ
أ�سا�سا لك ِّل موقف ّ
والمح َّبة» يلتقيان فع ًال ولو في �صورة مختلفة ،فمن الأهم ّية بمكان �أن يُم َّيز بين المخافة الدِّين َّية
والخوف الَّذي ي�شعر به ُّ
كل �إن�سان �إزاء كوارث ال َّطبيعة �أو هجمات العد ّو (�إرميا :20 ،25 :6
الكتابي.
 ،)10و�إ َّن الأُولى وحدها هي الَّتي يتك َّلم عنها الوحي ّ
�إ َّن عبارة «مخافة اهلل» �أو «خوف اهلل» ّ
تحتل في العهد القديم مكانة �أو�سع من المح َّبة،
ومع �أ َّن هذه المخافة �س َّببتها رعد ٌة �أمام اهلل المخيف ،و�شعور الخليقة بعدم ّيتها وخطيئتها �أمام
اهلل القدُّو�س والمت�سامي ،غير �أ ّن المخافة ال تنح�صر في القلق واال�ضطراب ،فترافقها رغبة
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اهلل وح ّبه ،وقد تحدّث الأنبياء عن هاتين العاطفتين مرا ًرا� ،إذن ،تقترب المخافة من االحترام
الحب (تث )12 :10؛ �إ ّن المخافة تحيط بالأديان ك ّلها ،وهي
والوقار (مال  ،)6 :1ومن ّ
«ر�أ�س الحكمة» ،هي بداية الحكمة ،بل هي جوهر الحكمة و�أ�سا�س الدّين (�أم 7 :1؛ �سي :1
 14ــ 21؛ مز  ،)10 :111هي �إحدى �صفات الم�سيح المنت َظر (�أ�ش  2 :11ــ  ،)3وقد اعتاد
ال َّرابين ُّيون �أن ي�س ّموا اهلل «الأب» ،وهذا ما ّ
يدل على عاطفة غير خوف العبيد.
ال يتحدّث العهد الجديد مرا ًرا عن المخافة ،ومع ذلك فهو يعرف المخافة كعاطفة
الحي �أمر رهيب (عب  ،)31 :10هذا الإله الَّذي ي�ستطيع �أن
دين َّية �أمام اهلل :الوقوع �أمام اهلل ّ
يخ ّل�ص و�أن يُهلك (يع 12 :4؛ مت  ،)28 :10ونحن ،بعد �أن نجونا بوا�سطة الم�سيح من
إلهي� ،صار لنا و�صول �إلى الآب ،ووثقنا به ك�أوالده بدون خوف (�أف :3
الخطيئة والغ�ضب ال ّ
فالحب الكامل ينفي الخوف (1يو  17 :4ــ  )18الَّذي هو خوف العبيد
12؛ رو ّ ،)15 :8
والخ�شية من ال َق�صا�ص؛ ولكن هناك مخافة تعطي المح ّبة �ص ْد َقها ،لأ َّن ال مح ّبة حيث ال ننزعج
ال�صليب عن مخافة االبن
حين نُز َعج ،حيث ال نخاف �أن نُغيظ اهلل؛ وتحدّث القدِّي�س يوح َّنا َّ
الكاملة الَّتي تماهت مع ح ّبه الكامل للآب ،لهذا نُ�سب �إليه روح مخافة ال َّرب مع نبوءة (�أ�ش
 .)3 :11هناك �أ�شخا�ص عديدون في العهد الجديد تم ّيزوا بهذا الموقف مثل �سمعان َّال�شيخ
والم�سيحي في حياته على الأر�ض
(لو  ،)25 :2وكورنيليو�س �ضابط قي�صريَّة (�أع .)22 :10
ّ
وال�سقوط (1كور 12 :10؛ 1يو  ،)1 :2لهذا ،عليه دو ًما �أن يخاف (رو
مع ّر�ض دو ًما للخطيئة ُّ
20 :11؛ فل  ،)12 :2ويعي �ضعفه ،وي�سهر ،لأ َّن ال ُّروح م�ستع ّد والج�سد �ضعيف.

١

من الخوف الب�شريّ �إلى مخافة اهلل

يح�س الإن�سان بداه ًة بح�ضور يفوقه،
�أمام ال َّظواهر المهيبة والخارقة للعادة والمر ِّوعة ّ
فيتال�شى هو تجاهه داخل حقارته� ،شعور مبهم ،حيث يظهر ال َّطابع ِ
القد�س ّي في �شكل الهول،
دون �أن يك�شف عن طبيعته العميقة� .إ َّن هذا ال�شُّ عور في العهد القديم يدخله ال َّتوازن بف�ضل
الحي معرفة �صحيحة ،الَّذي يُظهر عظمته المهيبة «من خالل عالمات» تمتلئ بها
معرفة اهلل ّ
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الخليقة� ،أ َّما مخافة �إ�سرائيل �أمام ُّالظهور الإلهِ ّي في �سيناء (خروج 18 :20ــ  ،)19فقد كان
�سببها �أ َّو ًال جالل اهلل الواحد ،تما ًما مثل مخافة مو�سى �أمام الع ّليقة الم َّتقدة (خروج )6 :3
ومخافة يعقوب بعد ر�ؤياه الليل َّية (تكوين  .)17 :28غير �أ َّن خوف �إ�سرائيل� ،إذا ما نجم
عن عالمات كون َّية تُذ ِّكر بالغ�ضب الإلهِ ّي (عا�صفة �أو زلزال) ،ف�إنَّه يختلط فيه رعب يرجع
العادي ليوم ال َّرب (�أ�شعيا :2
خا�ص ب�صورة الم�شهد ّ
�إلى �أ�صل � ّأقل نقا ًء ،فمثل هذا الخوف ّ
الحظ �أي�ضً ا في ذعر ح َّرا�س القبر �صباح الف�صح (متى
 10و ،19راجع حكمة  ،)2 :5كما يُ َ
العادي �أمام
 ،)4 :28و�أ ّما الخوف
ترجم ب�سجود ،فهو ر ّد فعل الم�ؤمنين ّ
االحترامي الَّذي يُ َ
ّ
حاالت ُّالظهور الإلهِ ّي :كخوف جدعون (ق�ضاة  22 :6ــ  )23و�أ�شعيا (� ،)5 :6أو م�شاهدي
المعجزات الَّتي �صنعها ي�سوع (مرق�س  ،51 :6لوقا  9 :5ــ  )16 :7 ،11وتلك الَّتي �صنعها
ال ُّر�سل (�أعمال  .)43 :2ومن ثَ َّم ف�إ ّن مخافة اهلل ت�شمل �أو�صا ًفا مختلفة ،يُ�ساهم ّ
كل منها على
م�ستواه في توجيه �سير الإن�سان نحو �إيمان �أعمق.

2

مخافة اهلل وال ِّث َقة باهلل

ال�صحيحة توجد من جهة �أخرى بف�ضل �شعور م�ضا ّد:
�إ َّن المخافة في حياة الإيمان َّ
هو الثَّقة باهلل ،فاهلل ال يريد �إرهاب الب�شر ،ح َّتى عندما يظهر لهم ،بل بالعك�س ،يطمئنهم« :ال
تخف» (ق�ضاة  ،23 :6دانيال  ،12 :10راجع لوقا  13 :1و ،)30وتلك العبارة ير ِّد ُدها الم�سيح
من جديد وهو يم�شي على المياه (مرق�س  ،)50 :6فلي�س اهلل مت�سلِّ ًطا يغار على �سلطانه ،بل
هو يحيط الب�شر بعناية �أبويَّة ت�سهر على احتياجاتهم« ،ال تخف» يقول للآباء وهو يخبرهم
بوعوده (تكوين  ،)24 :26 ،1 :15وهذه العبارة نف�سها ت�صاحب وعود الأزمنة الأخيرة
المقدَّمة َّ
لل�شعب المت�ألِّم (�أ�شعيا  10 :41و 13ــ  43 :1 ،14و ،)2 :45 ،5ووعود ي�سوع
ال�صغير» الَّذي يَقبل من الآب الملكوت (لوقا  ،32 :12متى  25 :6ــ  ،)34وب�ألفاظ
«للقطيع َّ
مماثلة يع�ضد اهلل الأنبياء وهو ي�أتمنهم على ر�سالتهم َّال�شاقة� :إنَّهم �سي�صطدمون بالب�شر ،ولكن
ال يجوز �أن يخ� َش ْوهم (�أ�شعيا  8 :1حزقيال  ،9 :3 ،6 :2راجع 2ملوك  ،)15 :1هكذا يكون
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الب�شري ،ف�إذا كان على �إ�سرائيل �أن
الإيمان باهلل م�صدر طم�أنينة ،يزيل حتى مج َّرد الخوف
ّ
يواجه في الحرب عد ًّوا ،ف�إ َّن الدَّعوة كانت �أي�ضً ا «ال ت ََخ ْف» (عدد  ،34 :21تثنية :7 ،2 :3
 ،1 :20 ،18ي�شوع  ،)1 :8و�إذ يكون الخطر على �أ�شدّه ير ِّدد �أ�شعيا َّال�شيء نف�سه (�أ�شعيا )4 :7
وكذلك حزق َّيا (�أ�شعيا  ،)1 :37وير ِّدد ي�سوع على م�سامع ال ُّر�سل ،الَّذين ينتظرهم اال�ضطهاد،
خا�صة يقتلون الج�سد (متى  26 :10ــ.)31
�أ َّال يخافوا �أولئك الَّذين َّ
در�سا يُعاد بكثرة على هذا ال َّنحو ال ب َّد �أن يكون له �أثره في الحياة ،على �أ ّن
�إ َّن ً
الم�ؤمنين الحقيقيين ،معتمدين على ثقتهم باهلل ،يزيلون عن قلوبهم َّ
كل خوف (مزمور :23
 5 :91 ،1 :27 ،4ــ .)13

3

مخافة العقابات الإله َّية

ث َّمة مظهر هلل يمكن �أن يوحي للب�شر بخوف ِ
خال�ص ّي ،فاهلل في العهد القديم ،قد �أظهر
كقا�ض ،و�إعالن َّال�شريعة ال� ِّسيناوية ــ في �سيناء ــ َ�ص ِحبَ ُه تهديد بجزاءات (خروج ،75 :20
ذاته ٍ
 ،)21 :23وعلى مدى ال َّتاريخ ك ّله ،ي�شير الأنبياء �إلى �أن م�صائب �إ�سرائيل ،عالمات من العناية
الإله َّية لل َّتعبير عن �سخط اهلل :مما �ش َّكل �سببًا جديًّا لالرتعاد حياله ،بهذا المعنى تبدو َّال�شريعة
الإله َّية ح ًّقا ك�شريعة خوف ،كذلك المزمور الثَّاني بتذكيره بال َّتهديد بالعقابات الإله َّية ،يدعو
الأمم الأجنب َّية لأن تخ�ضع للم�سيح ال َّرب (مزمور  11: 2ــ  ،)12وال يمكن �إغفال هذا الجانب
إلهي ولدينونة اهلل� ،إ َّال �أنَّه
من ال َّتعليم ،لأ َّن العهد الجديد نف�سه ِّ
يخ�ص�ص مكانًا ها ًّما للغ�ضب ال ّ
�إزاء هذه ال ُّر�ؤية المرعبة فالخط�أة الَّذين يعانون الق�ساوة والمت�صلِّبون في َّال�ش ّر هم وحدهم
الَّذين ينبغي �أن ت�أخذهم ال ِّرعدة (يعقوب  ،1 :5ر�ؤيا  15 :6ــ  ،)16و�أ ّما بالنِّ�سبة للباقين الَّذين
يعترفون في �أعماقهم �أنَّهم خط�أة (راجع لوقا  ،)8 :5ولك َّنهم يثقون بنعمة اهلل المب ِّررة (روما
نهجا جديدًا ال ّ
محل بعد لخوف العبد فيه:
 23 :3ــ  ،)24ف�إ َّن العهد الجديد ينتهج ب�ش�أنهم ً
بل يقوم روح �أبناء اهلل بال َّتبنِّي (روما  ،)15 :8وا�ستعداد المح َّبة الباطن َّية با�ستبعاد الخوف ،لأ َّن
يحب ال يعود يخاف العقاب ،حتى ولو ب ّكته
الخوف يفتر�ض العقاب (1يوحنا  ،)18 :4ومن ّ
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قلبه ذاته (1يوحنا  20 :3ــ ،)21بهذا المعنى يكون العهد الجديد �شريعة مح َّبة� ،إ َّال �أنَّ ُه في زمن
العهد القديم ،كان ث َّمة رجال يحيَون تحت �شريعة المح َّبة ،كما �أ َّن ث َّمة الآن َمن لم يتخ َّطوا
بعد �شريعة الخوف.
يُمكن �أن تُفهم مخافة اهلل بمعنى وا�سع وعميق بحيث تكون متطابقة مع الدِّين ،فكتاب
ال َّتثنية يربط بطريقة متميِّزة بينها وبين مح َّبة اهلل� ،أو بينها وبين حفظ و�صاياه وبين خدمته (تثنية
 2 :6و 5و  ،)13بينما يرى فيها �أ�شعيا ( )2 :11ثمرة من ثمار «روح اهلل» .يقول الحكماء �إ َّن
مخافة اهلل هي ر�أ�س الحكمة�( ،أمثال  ،7 :1مزمور  ،)10 :111ويورد �إبن �سيراخ عنها طلبات
ال�صفة ت�ستحق
العملي لل َّتقوى (�سيراخ  11 :1ــ  ،)20فبهذه ِّ
تو�ضّ ح �أنَّها تُ ْعتَبَر ح ًّقا المرادف ّ
مخافة اهلل ال َّتطويب ،وزمن الدَّينونة الَّذي �سيجعل الخط�أة يرتعدون خو ًفا� ،سيكون �أي�ضً ا ال َّزمن
الَّذي فيه «يكافئ اهلل الَّذين ي َّتقون ا�سمه» (ر�ؤيا  .)18 :11ومع احتفاظ العهد الجديد �أحيانًا
بنوع من الخوف واالحترام في كلمة «مخافة» حيث ال يغيب عنها مفهوم اهلل ــ ال َّديَّان (2
كورنت�س � ،1 :7أف�س�س  ،21 :5كولو�سي  ،)22 :3ال�س َّيما �إذا ما تع َّلق الأمر ب�أُنا�س ال يخ� َشون
اهلل (لوقا  2 :18و ،)40 :23 ،4ف�إ َّن مخافة اهلل تُفهم ٍ
عندئذ بمعناها العميق الَّذي يجعل منها
ف�ضيلة �أ�سا�س َّية�« :إ َّن اهلل ال يُف�ضِّ ل �أحدًا على � ٍ
أحد ،فمن خافه من �أيَّة �أ َّمة كان وعمل الب ّر ،كان
عند اهلل مر�ضيًّا» (�أعمال  34 :10ــ  ،)35فالمخافة المفهومة على هذا ال َّنحو ،تكون طري ًقا
للخال�ص والإيمان.
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�أخ��������ب��������ار ره����ب����ان���� َّي����ة
الرب ٢٠١٦
احتفاالت عيد ّ
ر�سيتال جوقة �شبيبة المخ ّل�ص :م�ساء الجمعة � 5آب � ،2016أحيت جوقة �شبيبة

المخ ّل�ص �أم�سية دين ّية بعنوان «�أنت خال�ص نف�سي» ،في باحة مدر�سة دير المخ ّل�ص .في
رحب الأب مكاريو�س هيدمو�س بالح�ضور و�شكر الق ّيمين على
بداية الر�سيتال ّ
الجوقة :الأ�ستاذ ّب�سام ن�صراهلل والآن�سة ماري لين خوري وال�س ّيد طوني مرق�س
ومهند�س ال�صوت ال�س ّيد جورج عيد وكافّة �أع�ضاء الجوقة .واختتم الأب العا ّم الر�سيتال
خا�صة وقد
بكلمة �ش ّدد فيها على �أه ّم ّية دور الجوقة في ر�سالة الرهبان ّية المخ ّل�ص ّيةّ ،
�أ�صبح عمرها � 18سنة� .إنّها جوقة مطبوعة بر�سالة المخ ّل�ص وبروح م� ّؤ�س�سها الأب
�صي .كما �أثنى على التزام �أع�ضاء الجوقة والمواظبة على
مكاريو�س هيدمو�س المخ ّل ّ
أ�سبوعي ،وقال :نحن اليوم �أمامكم ومعكم في م�سيرتكم وم�ستع ّدون
التمارين ب�شكل � ّ
ل ّأي �شيء تريدونه لأنّكم دائ ًما معنا في م�سيرتنا ّ
وكل احتفاالتنا� .أعاد اهلل علينا جمي ًعا
هذا العيد المبارك في كنف المخ ّل�ص و�أ ّمنا العذراء مريم� .آمين.
الرب ،يوم ال�سبت � 6آب
ق ّدا�س عيد ّ
الرب� :إحتفل الرئي�س العا ّم بق ّدا�س عيد ّ
 ،2016عاونه الآباء المدبّرون :نبيل واكيم وجوزيف ج ّبور وجوزيف واكيم والآباء:
ح ّنا نخّ ول ،عبدو رعد ،طوني ق�سطنطين ،طالل تعلب و�سمير �سركي�س .بح�ضور غبطة
البطريرك غريغوريو�س الثالث ،والخوري نعمة اهلل عيد ممثّل راعي �أبر�ش ّية �صيدا
المارون ّية المطران اليا�س ّن�صار ،والأم منى وازن ،والنائب الدكتور مي�شال مو�سى،
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العالمي للجامعة اللبنان ّية في العالم و�أع�ضاء المجل�س
ك�ساب الرئي�س
وال�س ّيد اليا�س ّ
ّ
الأعلى للروم الكاثوليك .وبعد الإنجيل �ألقى الرئي�س العا ّم عظة من وحي المنا�سبة.
عقب الق ّدا�س غداء في مائدة الدير.
أبدي
الحب ال ّ
ر�سيتال جوقة ّ

The

بمنا�سبة عيد �س ّيدة االنتقال ،م�ساء ال�سبت � ١٣آب � ،٢٠١٦أحيت جوقة «
أبدي»
الحب ال ّ
 »Eternal Loveبقيادة الآن�سة �إليان غاوي �أُم�سية روح ّية بعنوان «نحو ّ
في كني�سة �س ّيدة االنتقال في �أبلح ،وذلك برعاية وح�ضور الأب العا ّم ،وح�ضور ّ
كل من
الآباء :نبيل واكيم� ،أنطوان �سعد ،جورج �إ�سكندر و�شربل را�شد ورئي�س بلديّة �أبلح
رحب كاهن الرع ّية
ال�س ّيد روبير �سمعان وح�شد كبير من الم�ؤمنين . ،في بداية الأم�سية ّ
الأب فادي الفحل بالرئي�س العا ّم وبالح�ضور الكرام .تاله تقديم الأم�سية مع ال�شاعر
�شربل ح ّناّ ،ثم باقة من الترانيم والت�أ ّمالت على مدى �ساعة من الوقت .في الختام �ألقى
الأب العام كلمة ه ّن�أ فيها الجوقة على انطالقتها الناجحة ،م�شي ًدا بما تق ّدمه هذه الجوقة
في ع ّدة ر�سيتاالت من �أداء متم ّيز تفخر به الرهبان ّية ،وقال «�إنّها لي�ست فقط جوقة
أبدي» التابعة لرع ّية �أبلح ،بل هي جوقة الرهبان ّية البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية».
«الحب ال ّ
ّ
و�أ�ضاف «نحن نرى اليوم «�أعجوبة» لأنّي �أعرف كم يتط ّلب هذا الر�سيتال من الوقت
والجهد والمثابرة ،وهذه الجوقة التي لم يبلغ عمرها ال�سنة ،ق ّدمت اليوم �إنجازًا من
�ضمن الإنجازات والأعاجيب الكثيرة التي تتحقّق في رع ّية �أبلح المباركة ،بقيادة كاهنها
الن�شيط الأب فادي الفحل .و�س�أل الأب العا ّم ما �س ّر هذا النجاح؟ �إنّه ّ
بكل ب�ساطة
الإيمان ،وهذا الإيمان هو الذي ي�صنع ّ
كل هذه الإنجازات والأعاجيب»ّ .ثم �شكر الأب
خا�ص �أهالي �أع�ضاء الجوقة ،وطلب منهم �أن يقفوا و�سط ت�صفيق
العا ّم ب�شكل ّ
الحا�ضرين ،وج ّدد �شكره للجوقة على �أدائها الم�ص ّلي بامتياز ،طالبًا من الجميع �أن يقفوا
وين�شدوا على ن ّيتها ترنيمة «خ ّل�صي عبيدك من ال�شدائد» .وفي الختام ق ّدمت الرع ّية
للأب العا ّم �أيقونة الع�شاء ال�س ّري عربون �شكر وتقدير.
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زيارة الأب العا ّم الى روما

قام الأب العا ّم كعادته بزيارة روما من ١٢ــ � ١٩أيلول  ،2016حيث كان له
الرهبانية
ع ّدة لقاءات �صحبة الوكيل العا ّم الأب �سليمان �أبو زيد ،لمتابعة �ش�ؤون
ّ
الرهبانية في روما ،بالإ�ضافة الى زيارة �سكرتير
و�أبرز هذه اللقاءات :مع محامية
ّ
ال�شرقي .وكان
مقر المجمع
المجمع
ال�شرقي المطران فا�سيلي والأب كابّابيانكا في ّ
ّ
ّ
الر�سولي لدير
أبر�شية �ألبانو حيث اجتمع مع المطران �سيميرارو الزائر
له �أي�ضً ا زيارة ل ّ
ّ
غروتافيرتا.
وداعي للأب جورج ع ّبود
ق ّدا�س
ّ

إلهي في رع ّية
يوم الأربعاء � ٢١أيلول � ،٢٠١٦شارك الأب العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
�صي
الق ّدي�س كيرلّ�س في ّ
الق�صاع ،و ُرفعت الذبيحة على ن ّية  الأب جورج ع ّبود المخ ّل ّ
الذي �أخذ �سنة �سبت ّية و�سيق�ضيها في �ألمانيا .عاونه في الق ّدا�س الآباء :يو�سف الجين
وطوني �أبو ع ّراج وعبداهلل الحمديّة .وفي عظته �شكر الرئي�س العا ّم الأب جورج الذي
خدم الرع ّية م ّدة � ١٨سنة ،متم ّنيًا له التوفيق والبركة ،و�أن تكون هذه ال�سنة ال�سبت ّية للخير
الروحي لكي يعود بعدها لمتابعة الم�سيرة في خدمة الكني�سة والرهبان ّية .بعد
والتج ّدد
ّ
البطريركي في دم�شق
الق ّدا�س �إلتقى الأب العا ّم بالمطران جوزيف عب�سي النائب
ّ
وتداول معه في �أمور عديدة.
ق ّدا�س عيد مار تقال ـ ـ عين الجوزة

يوم ال�سبت � ٢٤أيلول � ،٢٠١٦إحتفل الأب العا ّم بق ّدا�س عيد مار تقال في عين
جبور ،ورئي�س الدير الجديد الأب �سليمان
الجوزة ،يعاونه الأب المدبّر جوزيف ّ
جرجورة ،والرئي�س ال�سابق الأب عبداهلل الحمديّة ،والآباء :نبيه �صافي ،وجورج
ميما�سي ،و�سالم الفرح ،وعماد الحاج ،بح�ضور النائب العا ّم الأب المدبّر نبيل واكيم
وجمهور من الآباء والإخوة وح�شد من الم�ؤمنين .في العظة قال الأب العا ّمّ :
كل
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�صيين الذين خدموا هذا
ال�شكر للأبوين عبداهلل و�سالم اللذين ك ّمال �سل�سلة الآباء المخ ّل ّ
الدير ،ونذكر منهم الأب نبيه �صافي والأب جورج ميما�سي وغيرهما ...وك ّلهم عملوا
الرهبانية في خدمة النفو�س ورفعوا ا�سمها عاليًا .الأب عبداهلل ينتقل اليوم �إلى
با�سم
ّ
دير مار �سركي�س وباخو�س في معلوال ،والأب �سالم ينتقل �إلى دير ع ّميق والأب نبيه
نرحب اليوم ،في هذا
ينتقل �إلى دير الق ّدي�س جاورجيو�س في المزيرعة .و�أ�ضافّ :
الدير ،بالأبوين �سليمان جرجورة الرئي�س الجديد وعماد الحاج الوكيل الجديد ،وك ّلنا
الروحية ،في ّ
كل
ثقة �أنّهما �سيكونان ِنعم الخلف ،خا�صة على �صعيد الأخ ّوة والأب ّوة
ّ
مفتوحا ّ
لكل �أبناء المنطقة .وهما بدورهما يحتاجان
احتياجاتكم ،و�سيبقى هذا الدير ً
ل�صلواتكم ودعمكم لكي تكونوا ك ّلكم عائلة واحدة �شاهدة للم�سيح .وختم الأب
روحية ّ
العا ّم مذ ّك ًرا ب�أنّ
لكل �أبناء
الرهبانية لن ت�ألو جه ًدا ليبقى هذا الدير منارة ّ
ّ
المنطقة.
عقب الق ّدا�س التهاني في �صالون الدير وبعدها غذاء في مطعم ال�شاليه دي الك.
ق ّدا�س في رع ّية حو�ش الأمراء

إلهي في رع ّية مار يو�سف
يوم الأحد � ٢٥أيلول � ،٢٠١٦إحتفل الأب العام بق ّدا�س � ّ
ــ حو�ش الأمراء ،بمنا�سبة وداع الأب عبداهلل عا�صي وا�ستالم الأب انطوان �سعد .وفي
عظته �شكر الأب العا ّم الأب عبداهلل على ّ
كل ما قام به في الرع ّية وفي خدمة النفو�س.
رحب بالأب �أنطوان الق ّيم العا ّم ال�سابق للرهبان ّية .و�أ�ضاف �إنّنا كرهبان ّية �سوف نتابع
ّثم ّ
الم�سيرة في هذه الرع ّية المباركة التي تفانى �آبا�ؤنا في خدمتها ،منهم من لم يزالوا
يخدمون ح ّتى اليوم ،ومنهم من انتقلوا ع ّنا تاركين لنا ولكم المثال ال�صالح في الأبّوة
والرعاية� .أ�سال اهلل �أن يبارك عمل الأب عبداهلل عا�صي الذي �سيتابع خدمته كرئي�س
لمدر�سة مار يو�سف ــ حو�ش الأمراء ،و�أن يك ّلل عمله بالنجاح الدائم على الم�ستويين
والروحي .و�أن يوفّق الأب �أنطوان في رع ّيته الجديدة ويم ّده بالق ّوة لكي يقوم
التربوي
ّ
ّ
بخدمتها على �أكمل وجه .تلى الق ّدا�س التهاني في �صالون الرع ّية.
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م�سيرة الأب المك ّرم ب�شارة �أبو مراد

يوم ال�سبت  ١ت�شرين الثاني  ،٢٠١٦بدعوة من «عيلة �أبونا ب�شارة» �إنطلقت
كعادتها م�سيرة الأب المك ّرم ب�شارة �أبو مراد من دير �س ّيدة الب�شارة للراهبات المخ ّل�ص ّيات
�إلى دير المخ ّل�ص� ،شارك فيها راعي الأبر�ش ّية المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد والرئي�س العا ّم
والأ ّم منى وازن ،وجمهور من الكهنة والراهبات والم�ؤمنين الذين توافدوا بالمئات من
ّ
كل لبنان.
إلهي ،وقال في عظته :جميل �أن
وفي الدير ،احتفل راعي الأبر�ش ّية بالق ّدا�س ال ّ
نقوم بم�سيرة جماع ّية ولكن هناك م�سيرة فرديّة يدعونا �إليها الأب ب�شارة وهي الم�سيرة
الداخل ّية ،وجودنا اليوم داللة على رغبة بالقدا�سة ،فلنَ ِعد الأب ب�شارة ب�أن نقوم بهذه
الم�سيرة الداخل ّية لكي نتغ ّير في �أعماقنا ،وهذه الم�سيرة لي�ست للرهبان فقط ،بل ّ
لكل
م�سيحي ملتزم ،مهما كانت دعوته� ،أ�سق ًفا �أم كاهنًا �أم علمانيًّا� .إنّها لنا جمي ًعا
�إن�سان
ّ
بمثابة خارطة طريق كي ن�صل الى القدا�سة .وختم راعي الأبر�ش ّية كلمته قائ ًال :ن�شكر
اهلل ب�أ ّن عددنا اليوم كبير و«عيلة �أبونا ب�شارة» تنمو وتكبر �سنة بعد �سنة ،ونطلب من اهلل
�أن نكون في ال�سنة القادمة �أكثر عد ًدا ،ولكن �أي�ضً ا �أكثر �شب ًها بالأب ب�شارة .تلى الق ّدا�س
بركة القرابين ّثم زيّاح بال�شموع الى �ضريح المك ّرم.
زيارة الرئي�س العام الى كندا و�أميركا
من  ١٢ت�شرين الأ ّول الى  ١٢ت�شرين الثاني ٢٠١٦

يوم الأربعاء  ١٢ت�شرين الأ ّول ،و�صل الأب العا ّم الى مطار ترودو في مونتريال
ــ كندا ،يرافقه الأب �شربل را�شد ،وكان في ا�ستقباله الأب ربيع �أبو زغيب وبعثة تيلي
إعالمي معه من بيت الرهبان ّية في مونتريال.
لوميار ونور�سات ،التي كان لها حديث � ّ
وفي هذا الحديث �أو�ضح الأب العا ّم �إطار زيارته ال�سنويّة التفقديّة للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية
التقييمي والتفقّدي لعمل
فيها ودوافع زيارته قائال�« :إنّ زيارتي الى كندا ت�أتي في الإطار
ّ
الآباء المخ ّل�ص ّيين في كندا حيث توجد رعايا يقوم بخدمتها المخ ّل�ص ّيون .كما �أنّها ت�أتي
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�أي�ضً ا في �إطار التح�ضير لبرنامج عمل العام  2016ــ  2017وبالتالي ف�إ ّن زيارتي هي
زيارة تفقديّة �سنويّة تبد�أ من كندا و�صو ًال الى �أميركا حيث لدينا دير الق ّدي�س با�سيليو�س
في ميثون والعديد من الرعايا التي نقوم بخدمتها» .وعن التح ّديات التي تواجه الرهبان ّية
المخ ّل�ص ّية في كندا �أجاب الأب العا ّم« :هناك جملة تح ّديات وفي طليعتها المجتمع
الكندي بح ّد ذاته ،وما ينتج عنه من م�شكالت ته ّز العائلة قلبًا وقالبًا ،ومن هنا الدور
ّ
الملقى على عاتق الكني�سة والرهبان ّية م ًعا في تمتين و�ش ّد �أوا�صر العائالت ،من �أجل
التم�سك بالقيم والإيمان .و�أ�ضاف� ،إنّ التح ّدي الثاني يكمن في ملف
ّ
حث �أبنائها على ّ
الهجرة الذي يرتّب علينا �أعباء كبيرة ويحثّنا لكي نكون على ا�ستعداد دائم ال�ستقبال
المهجرين ،لكي ن�ؤ ّمن لهم الخدمة الروح ّية» .وعن ال�س�ؤال حول اال�ستراتيج ّية
�إخوتنا ّ
المرتقّبة للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية في الغرب �أ ّكد �أنّ ا�ستراتيج ّية الرهبان ّية وا�ضحة وتتلخّ �ص
كالتالي�« :إذا كان هدفنا في ال�شرق تثبيت الم�سيح ّيين في �أر�ضهم فهدفنا في الغرب
رعوي
التم�سك ب�إيمانهم ،وهذا ما نتط ّلع �إليه من خالل عقد م�ؤتمر
ّ
حثّهم على ّ
للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية بغية م ّد ج�سر التوا�صل بين ال�شرق والغرب ،وهذا العمل ال يتحقّق
� ّإل بالتعاون الوثيق بين الكني�سة والعلمان ّيين الذي ّ
ي�شكل خارطة طريق جديدة للعمل
الراعوي .وبخ�صو�ص الدعوات الرهبان ّية ف�إنّ منبع الدعوات هو العائلة ،وبالن�سبة �إلى
ّ
الرب علينا نع ًما كثيرة من الدعوات و�أر�سل �إلينا �شبابًا ملتزمين
رهبان ّيتنا فقد �أمطر ّ
بالحياة الكن�س ّية .الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية تحمل تاريخً ا من الق ّدي�سين وال�شهداء المر�سلين
الذين بذلوا �أنف�سهم في �سبيل خدمة الكني�سة .وباخت�صار� ،إ ّن ت�ضاعف الدعوات
الرهبان ّية هو مكاف�أة على العمل الذي قام به �آبا�ؤنا .يعود وجود الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية في
�صي في
كندا �إلى العا ّم  ،1892حيث ّ
�سجل هذا التاريخ وجود �أ ّول راهب مخ ّل ّ
مونتريال يُدعى بيار ال�شامي؛ ومنذ ذلك الوقت عملت الرهبان ّية على تغذية الرعايا في
كندا كن�سيًّا وروحيًّا� .إ ًذا �إنّ ح�ضور الرهبان ّية في كندا هو ح�ضور قديم بحيث لم يكن
في تلك الأثناء مطران للروم الملك ّيين في كندا وكانت الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية تحت�ضن
وتخدم ّ
خا�صة لها ،وبد�أت
كل الم�شرق ّيين .ومع الوقت بد�أت الكني�سة ت�أخذ هيكل ّية ّ
الكنائ�س تفتح �أبوابها �أمام الم�ؤمنين .في العام � 1923إ�شترى الأب �سمعان ن�صر
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�صي كني�سة من الأنغليكان وفي مرحلة ثانية �أعادت الرهبان ّية بناء كني�سة للأبر�ش ّية
المخ ّل ّ
�إلى حين ا�ستلم رعايتها المطران مي�شال حكيم في العام  ،1979وهو �أ ّول �أ�سقف
حجار ومن ّثم المطران �إبراهيم �إبراهيم ،بالإ�ضافة �إلى
ملكي ،تبعه المطران �سليمان ّ
ّ
ّ
الع�شرات من الكهنة الذين خدموا في هذه الأبر�ش ّية .وفي هذا ال�سياق� ،أكد الأب العا ّم
والعلماني لأ ّن الكني�سة هي
إكليريكي
�أنّ الكني�سة ال يمكن �أن تطير �إ ّال بجناحيها ال
ّ
ّ
العلماني ال ّ
تقل �أه ّم ّية عن
جماعة الم�ؤمنين با�سم ي�سوع الم�سيح ،وبالتالي ف�إ ّن ر�سالة
ّ
ر�سالة الراهب �أو الراهبة وال ّ
تقل عن الدور الذي يقوم به الكاهن في الكني�سة».
كاتدرائية
ويوم الأحد  ١٦ت�شرين الأ ّول ،تر�أّ�س الرئي�س العا ّم ق ّد ًا�سا �إلهيًّا في
ّ
الرعية الأب ربيع �أبو زغيب والأب �شربل را�شد،
المخ ّل�ص� ،شاركه فيه كاهن ّ
و�شمام�سة ،بح�ضور ح�شد كبير من الم�ؤمنين .وبعد تالوة الإنجيل� ،ألقى عظة تح ّدث
فيها عن �أبعاد زيارته ال�سنويّة الى كندا و�أميركا ،من ّو ًها بالعمل الذي يقوم به الآباء في
الرب باتت محا َربة في هذا العالم ،وما نراه اليوم
رعاياهم في كندا .و�أ ّكد ب�أنّ كلمة ّ
من تهجير وخطف وتدمير للقيم والتراث والح�ضارة مر ّده �إلى هذه المحاربة ،ولكن
التب�شيري .و�أ�ضاف :الم�سيح
علينا �أن نواجه هذه الحرب بمزيد من الإيمان والعمل
ّ
نوجه الدعوة
�أعطانا الخال�ص ،ومن يعي�ش هذا الخال�ص ينال الحياة الأبديّة ،ومن هنا ّ
�إلى ّ
كل م�ؤمن لكي يعي�ش كلمة اهلل في حياته و�أن ال يدع هموم الحياة تخنق كلمة
الرب.
ّ
الثالثاء  ١٨ت�شرين الأ ّول ،زار الأب العا ّم والآباء ربيع وبرنار با�سط و�شربل،
راعي الأبر�ش ّية المطران �إبراهيم �إبراهيم في دار المطران ّية في مونتريال ،وتناولوا معه
َ
طعام الغداء ،وبعدها اجتمع الأب العا ّم به في جل�سة مغلقة للتداول في �ش�ؤون خدمة
الرهبان ّية الراعويّة والروح ّية في كندا.
يوم الأربعاء  ١٩ت�شرين الأ ّول ،زار الأب العا ّم الأب �إبراهيم ح ّداد في تورونتو
يرافقه الأبوان ربيع و�شربل وهناك تناول الجميع الغذاء م ًعا ،وبعدها اجتمع بالأب
�إبراهيم على انفراد قبل �أن يعود �إلى مونتريال في اليوم نف�سه.
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يوم الخمي�س  ٢٠ت�شرين الأ ّول ،زار �أوتاوا برفقة الآباء ربيع و�أنطوان �سمعان
وبرنار و�شربل ،حيث التقى بالأبوين مكاريو�س وهبي و�سمير �سركي�س واجتمع بهما
ّ
كل بمفردهّ ،ثم تناول الجميع الغذاء في �أنط�ش الكني�سة.
إلهي في كني�سة مار اليا�س
الأحد  ٢٣ت�شرين الأ ّول� ،إحتفل الأب العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
في الفال ــ كندا ،يعاونه كاهن الرع ّية الأب برنار با�سط ،بح�ضور عدد كبير من
الم�ؤمنين .وفي العظة ن َّوه الأب العا ّم بالعمل الكبير الذي يقوم به الأب برنار والذي
�أثمرت �أتعابه عن ت�أ�سي�س هذه الرع ّية المباركة في �أقل من �سنتين ،من ّو ًها �أي�ضً ا بت�أ�سي�س
الجوقة و�أدائها الجميل وبالح�ضور ّاللفت للأوالد ،و�شكر الحا�ضرين ّ
وكل الذين
م�شج ًعا �إيّاهم على الوقوف دائ ًما الى جانب الكاهن ،والعمل
�ساعدوا في هذا الت�أ�سي�س ّ
م ًعا في �سبيل نجاح الرع ّية .بعد الق ّدا�س اجتمعت الرع ّية مع الأب العا ّم حول لقمة
مح ّبة.
االثنين  ٢٤ت�شرين الأ ّول ،عاد الأب العا ّم واجتمع ب�شكل مط ّول مع راعي
الأبر�ش ّية ودار الإجتماع حول �أو�ضاع الكهنة العاملين في الأبر�ش ّية على كافّة الأ�صعدة.
إلهي
يوم الأحد  ٣٠ت�شرين الأ ّول ،عاد الأب العا ّم الى �أوتاوا واحتفل بالق ّدا�س ال ّ
في كني�سة الق ّد َي�سين بطر�س وبول�س ،وعاونه في الق ّدا�س الآباء �سمير �سركي�س كاهن
رحب الأب �سمير
الرع ّية و�أنطوان �سمعان و�شربل را�شد وجورج ب ّليكي .وفي العظة ّ
بالأب العا ّم الذي بدوره �شكر الأب �سمير والأب ومكاريو�س وهبي (الغائب) ،وجميع
راعوي كي تبقى �شهادة الوجود
العاملين في الرع ّية من علمان ّيين وجمع ّيات ومجل�س
ّ
الم�سيحي حا�ضرة في �أر�ض كندا ،وهذا الح�ضور ت� ّأ�س�س منذ عام  ،١٨٩٢وتع ّزز طيلة
ّ
� ١٢٤سنة بف�ضل الآباء الذين �سبقونا �إلى الأخدار ال�سماويَّة والآباء الذين ما زالو
يخدمون اليوم ،وهذا العمل تفتخر به الرهبان ّية وتُثني عليه ،لأنّه عمل الكني�سة في خدمة
الإن�سان .وو�ضع الأب العا ّم الم�ؤمنين في �أجواء الخدمة والدعوات والترميم الذي تقوم
وخا�صة في معلوال .وختم عظته داعيًا �إيّاهم الى ال�صالة لأجل
به الرهبان ّية في ال�شرق ّ
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الكهنة ولأجل الرهبان ّية مثلما ت�ص ّلي الرهبان ّية لأجلهم .بعد الق ّدا�س �أُقيم غداء على
�شرف الرئي�س العا ّم في �صالة الكني�سة.
الرهباني لكهنة كندا برئا�سة
يوم الثالثاء  ١ت�شرين الثاني� ،أُقيم االجتماع العا ّم
ّ
الأب العا ّم وم�شاركة الآباء �إبراهيم الح ّداد وربيع �أبو زغيب و�أنطوان �سمعان وبرنار
با�سط و�سمير �سركي�س و�شربل را�شد وغاب عنه الأبوان مكاريو�س وهبي و�أفرام
إلهي في بيت الرهبان ّية ،وتخ ّلله
قردوح .بعد االجتماع احتفل الأب العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
تجديد النذور الرهبان ّية .وم�ساء اليوم نف�سه �أقام راعي الأبر�ش ّية المطران �إبراهيم �إبراهيم
الخا�ص بح�ضور الكهنة كافّة
حفل ا�ستقبال وع�شاء على �شرف الأب العا ّم في بيته
ّ
وح�شد من الأ�صدقاء .وق ّدم �صاحب ال�سيادة الأب العا ّم ب�صفته ممثّل الرهبان ّية
المخ ّل�ص ّية في جميع �أنحاء العالم وا�ص ًفا �إيّاه ب�أنّه حامل �أمانة الآباء والأجداد الذين
�أ�س�سوا في كندا و�أميركا ال�شمال ّية ،وهو يحمل �أي�ضً ا بركة الأب ب�شارة �أبو مراد الراهب
�صي� ،شاك ًرا �إيّاه على ّ
كل الخدمة التي يقوم بها الآباء .وبدوره �شكر الأب العا ّم
المخ ّل ّ
�صاحب ال�سيادة على هذا اال�ستقبال وع ّبر عن فرحه بوجوده في مونتريال العزيزة على
قلبه ،وبين النا�س الذين �أحبهم وخدمهم �سابقًا طيلة � ١٠سنوات ،و�شكر الآباء ك ًّال
با�سمه ،على تفانيهم في العمل ،الذي من خالله يعك�سون وجه الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية.
الأربعاء  ٢ت�شرين الثاني ،زار الأب العا ّم دير مار با�سيليو�س في ميثون ــ
الواليات الم ّتحدة الأميرك ّية ،وهناك التقى الآباء فار�س خليفات ومارتن حياة والري
تومينيللي والأخ الجديد مايكل هام ،بالإ�ضافة �إلى المطران جان عادل �إيل ّيا الذي تفقّده
في الم�ست�شفى ،وكان للأب العا ّم في ميثون لقاءات فرديّة ّ
بكل الآباء.
ال�سبت  ٥ت�شرين الثاني ،بدعوة من الأب غبريال غ ّنوم �سافر الأب العا ّم يرافقه
الأبوان فار�س و�شربل �إلى فلوريدا حيث �شاركوا في حفل ع�شاء �أُقيم في �أوتيل
الماريوت في منطقة بوكاراتون ،وذلك بمنا�سبة يوبيل � ٢٥سنة لرع ّية الق ّدي�س نيقوالو�س
في منطقة ديل راي ،التي ت� ّأ�س�ست عام  .١٩٩١ح�ضر الحفل راعي الأبر�ش ّية المطران
نيقوال �سمرا وح�شد كبير من المدع ّوين .وفي اليوم التالي� ،أي الأحد� ،شارك الأب العا ّم
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إلهي ،الذي احتفل به راعي الأبر�ش ّية في كني�سة الق ّدي�س نيقوالو�س،
في الق ّدا�س ال ّ
بح�ضور كاهن الرع ّية الأب غبريال غ ّنوم والأبوين فار�س و�شربل وجمهور كبير من
الم�ؤمنين .في ختام الق ّدا�س �شكر الأب غبريال �سيادة المطران والأب العا ّم لح�ضورهما
الكن�سي
وم�شاركتهما فرحة اليوبيل ،مو ّكدًا على البركة الم�ضاعفة بوجود الرئي�سين
ّ
خ�صي�صا ليزور هذه الكني�سة المباركة،
خا�صة و�أ ّن الأب العا ّم قد قدم
ً
والرهباني م ًعاّ ،
ّ
وللمنا�سبة ق ّدم الأب غبريال �أيقونة ال�صدر ل�سيادة المطران و�صليب ال�صدر للأب العا ّم،
كما وق َّدمت دروع التكريم لبع�ض المح�سنين من �أبناء الرع ّية .عقب الق ّدا�س غداء في
خا�ص بين الأب العا ّم وراعي الأبر�ش ّية.
قاعة الكني�سة ّثم لقاء ّ
الإثنين  ٧ت�شرين الثاني ،تحت عنوان« :ال �أحد يُدفن وحيدًا» و�ضمن �إطار عمله
�شخ�صا معظمهم
كمر�شد لحوالي  ١٤م�ست�شفى� ،أقام الأب غبريال جنازًّا لحوالي ً ٢٠
من المتروكين والذين لي�س لديهم عائالت ،تر�أّ�سه �سيادة المطران و�شارك به الأب العا ّم
والأبوان فار�س و�شربل .وكان لهذه الم�شاركة وقع م�ؤثّر في قلوب الحا�ضرين والعاملين
مع الأب غبريال .بعد الدفن تناول الجميع الغداء وبعد الظهر كانت العودة �إلى ميثون.
ال�صباحي في دير ميثون� ،إلتقى الأب
الثالثاء  ٨ت�شرين الثاني ،بعد الق ّدا�س
ّ
فردي ّ
بكل من الأبوين �أنطوان رزق وكليمان عزيز .وبعد الظهر ّتم
العا ّم ب�شكل ّ
�ضم الآباء وبع�ض العلمان ّيين الم�ساعدين في الدير ،بعدها رجع
االجتماع العا ّم الذي ّ
الأب العا ّم �إلى مونتريال ،لي�ستكمل اللقاءات مع الآباء ،مختت ًما زيارته ويعود يوم
ال�سبت  ١٢ت�شرين الثاني الى لبنان.
الريا�ضة الروح ّية ال�سنو ّية مع الأب يونان ْع َب ْيد

�أُقيمت الريا�ضة الروح ّية ال�سنويّة في دير المخ ّل�ص من  14الى  18ت�شرين الثاني
اللبناني ،وكانت بعنوان «جديد الحياة
� ،2016ألقى مواعظها الأب يونان عبيد المر�سل
ّ
الجماع ّية» .وانطلق من «�إ�شارة ال�صليب» الى «الحياة الم�شتركة» و«التن ّوع في الجماعة»
و«الجماعة في حالة تن�شئة دائمة» و«التجربة» ،و«ال�سلطة» و«الجماعة تقهر ال�ش ّر بالخير»
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االجتماعي».
و«الحياة الجماع ّية والحقيقة» و«الم�س ّنون» و«و�سائل الإعالم والتوا�صل
ّ
خ�صو�صا للطريقة
وكان لجميع الموا�ضيع الأثر الط ّيب في نفو�س الم�شاركين جمي ًعا،
ً
المح ّببة التي يعتمدها الأب الواعظ المحترف.
عيد الم�ؤ�س�س ونذور رهبانية ولب�س ثوب الإبتداء

يوم ال�سبت  ١٩ت�شرين الثاني  ،٢٠١٦بمنا�سبة ذكرى الم� ّؤ�س�س ال�سعيد الذكر
ال�صيفي� ،إجتمع الرهبان في الكني�سة ال�ساعة التا�سعة والن�صف
المطران �أفتيميو�س
ّ
ليرنّموا ويت�أ ّملوا في بع�ض ّ
محطات من حياة الم� ّؤ�س�سّ ،ثم �أ�صغوا الى حديث للأب
العا ّم بعنوان «�آفاق وتح ّديات الحياة الرهبان ّية اليوم» .وعند ال�ساعة الحادية ع�شرة
إلهي ،يعاونه جمهور كبير من الكهنة ،بح�ضور
والن�صف احتفل الأب العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
راعي الأبر�ش ّية المطران �إيلي ب�شارة ح ّداد ،وراعي �أبر�ش ّية الجليل �سيادة المطران جورج
بقعوني ،والأ ّم منى وازن ،وجمهور الراهبات والرهبان وح�شد من الم�ؤمنين .تخ ّلل
الق ّدا�س �إبراز النذور الم�ؤ ّقتة لخم�سة �إخوة وهم :فادي الزعتري ،جوزيف الم�صري،
ري�شار فرعون ،بول ديمرجيان و�أنطوني �أبو رجيلي .وبعدها مبا�شرة �ألب�س الأب العا ّم
ثوب االبتداء لأربعة �إخوة هم :يون�س عون ،عامر وهبة ،رودي �أبو �سعدى و�أنطوني
رحب الأب العام براعي الأبر�ش ّية �إبن الرهبان ّية البا ّر ،وب�سيادة المطران
داغر .وفي العظة ّ
خ�ص ًي�صا للم�شاركة في نذر ابن �أخته (الأخ جوزيف
جورج بقعوني الذي ح�ضر ّ
ورحب �أي�ضً ا بالرئي�سة العا ّمة الأ ّم منى وازن والأخوات الراهبات ّ
وبكل
الم�صري)ّ ،
الرب الذي ير�سل الدعوات
الحا�ضرين ،مه ّنئًا الناذرين والمبتدئين الجدد ،و�شاك ًرا �أ ّو ًال ّ
والحالي الأب
�إلى الرهبان ّية ،وثانيًا مع ّل َمي االبتداء ال�سابق الأب المدبّر نبيل واكيم،
ّ
ن�ضال جبلي مع م�ساعده الأب ميخائيل ح ّداد .وبعد دورة القرابين ج ّدد �أبناء ب .م.
نذورهم الرهبان ّية بد ًءا بالأب العا ّم مرو ًرا بالآباء ّثم الإخوة .تال الق ّدا�س غداء للجميع
في مائدة المدر�سة.
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عيد دار العناية 2016

الأحد  ٢٠ت�شرين الثاني  ،٢٠١٦بمنا�سبة عيد دخول ال�س ّيدة �إلى الهيكل ،عيد دار
إلهي في كني�سة الدار ،وعاونه مديرها الأب طالل
العناية� ،إحتفل الأب العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
حجار ،بح�ضور
تعلب والأبوان :مكاريو�س وهبة وحبيب خلف وال�ش ّما�س رامي ّ
رحب الأب العا ّم بمدير الدار الجديد
�أ�صدقاء الدار وح�شد من الم�ؤمنين .وفي عظته ّ
الأب طالل وم�ساعده ال�ش ّما�س رامي� ،شاك ًرا المدير ال�سابق الأب نقوال ال�صغبيني
والآباء حبيب خلف ،جيلبير وردة ومي�شال نقوال ،لما ق ّدموه من جهد في �سبيل الر�سالة
والعمل لمتابعة م�سيرة الرهبان ّية االجتماع ّية في هذه المنطقة الحبيبة ،من خالل دار
الخم�سيني .ودعا الأب
العناية التي ت� ّأ�س�ست عام  ،1966والتي تحتفل اليوم بيوبيلها
ّ
العا ّم المدير الجديد لعدم الخوف مهما كثرت الأحمال ،ومهما ازدادت ال�صعوبات،
وذلك انطال ًقا من الإيمان ب�أنّ عملنا كرهبان ّية لي�س فقط ب�شريًّا ،بل هو �أي�ضً ا عمل الروح
الذي ير�شدنا في الطريق ،ويق ّوينا في �ضعفنا لكي ن�ؤ ّدي �شهادة �صالحة ون�أتي بالثمر
الج ّيد .بعد العظة ق ّدم الأب العا ّم در ًعا تكريميًّا للأ�ستاذ جوزيف الحاج تقدي ًرا لجهوده
المبذولة في المدر�سة المهن ّية .تال الق ّدا�س لقمة مح ّبة في �صالون الدار.
حجار
الر�سامة الكهنوت ّية لل�ش ّما�س رامي ّ

م�ساء الأحد  20ت�شرين الثاني  ،2016فرحت الرهبان ّية بالر�سامة الكهنوت ّية البنها
حجار على مذابحها في دير المخ ّل�ص ،بو�ضع يد راعي �أبر�ش ّية �صيدا
ال�ش ّما�س رامي ّ
ودير القمر المطران �إيلي ب�شارة ح ّداد .وذلك بح�ضور �أ�صحاب ال�سيادة المطارنة:
�إبراهيم نعمة وجول يو�سف زريعي واليا�س �شقّور والأر�شمندريت نقوال حكيم مم ّث ًال
�سيادة المطران ع�صام يوح ّنا دروي�ش ،و�آباء و�إخوة ب .م .و�أهل المرت�سم الجديد
وح�شد من الراهبات المخ ّل�ص ّيات .في عظته ،ع ّبر راعي الأبر�ش ّية عن �سروره بر�سامة
حجار ،وقال:
الأب رامي ّ
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بالحري في هذا اليوم ،يوم اختتام �سنة
ال�سيامة هي عمل الروح القد�س ،وكم
ّ
الرب رحمته في قلب المرت�سم الجديد ليكون كاهنًا رحي ًما .و�شكر عائلة
الرحمة ،يملأ ّ
الكم الكافي من القيم
ّ
الحجار التي تم ّيزت بالأمانة لإرادة اهلل و�سهرت على �إي�صال ّ
ورهباني
وليترجي
كن�سي
ّ
ّ
لرامي و�إخوته� .إنّه ابن رع ّية قيتولي النا�شطة والمعروفة بتقليد ّ
عامرّ .
كل هذا التقليد يحمله اليوم رامي وقد ق ّرر �أن يحافظ على الت�سل�سل في عداد
المك ّر�سين من قيتولي .وهي التي تَخَ ّرج منها العديد من كبارنا� ،أ�ساقفة ورهبانًا وكهنة
وعلمان ّيين برزوا في الكني�سة والوطن.
بعدها �ألقى الكاهن الجديد كلمته ،وم ّما جاء فيها� :سيادة المطران �إيلي ب�شارة
الح ّداد المو ّقر� ،أ�صحاب ال�سيادة� :إبراهيم نعمة ،جول زريعي ،اليا�س �شقّور المو ّقرين
ح�ضرة الأر�شمندريت نقوال حكيم ممثّل �سيادة المطران ع�صام يوح ّنا دروي�ش المو ّقر
قد�س الرئي�س العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب الجزيل االحترام ومجل�س مدبّريه
الكرام ،ح�ضرة الرئي�سة العا ّمة الأم منى وازن الفا�ضلة� ،إخوتي الكهنة والرهبان
والدي الحبيبَين� ،إخوتي و�أخواتي في الم�سيح ي�سوع« .تعال الى الأر�ض
والراهباتَّ ،
التي �أريك» ،منذ �سبع �سنوات ون ّيف كنت �أ�س�أل ذاتيّ � :أي نوع من الحياة �أجد فيها
نف�سي و�أقدر �أن �أحقّق ذاتي من خاللها؟ هل تكفيني حياتي كما كنت �أعي�شها؟ هل
�ساهمت �شهادتي الجامع ّية في تحقيق ذاتي؟ هل التزامي بالحياة الم�سيح ّية هو ٍ
كاف
لأحقّق دعوة اهلل َّفي� ،أم ب�إمكاني التع ّمق في العي�ش واتّباع الم�سيح بطريقة �أكثر تم ّي ًزا
وجذريّة؟ ّ
كل تلك الأ�سئلة وغيرها كانت تختلج في �أفكاري و�أجد �صعوبة الجواب
عليها الى �أن هم�س َّفي الروح القد�س« :تعال الى الأر�ض التي �أريك» .ن�سمع غالبًا �أ ّن
تلبية دعوة اهلل لنا هي في تقديم الذات هلل تقدم ًة ومحرقة تا ّمة� ،أو هي ِ
بمثابة قتل ّ
لكل
ما فينا من �أجل ربح ملكوت اهلل .لي�ست الدعوة تدمي ًرا �شام ًال وكام ًال لمق ّدراتنا ،فاهلل
ال يريدنا �أن نبيد المواهب التي وهبنا �إيّاها ،وال �أن نكون مك ّر�سين تع�ساء ،دون مواهب
الحقيقي والكامل�« :أتيت ليكون فرحكم ً
كامل».
ومق ّدرات .بل يريدنا �أن نحيا الفرح
ّ
الحقيقي والدائم من
الدعوة �إ ًذا هي بناء كياننا لكي نحيا ب�سالم القلب مكت�شفين الفرح
ّ
خالل تتميم الدعوة التي ُدعينا اليها .فحياتنا هي بحث م�ستم ّر عن ال�سعادة الأبديّة لكي
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ن�شاركها مع الآخرين .قال ي�سوع «حياتي ال ي�أخذها م ّني �أحد ،بل �أنا �أهبها» ،وهكذا
نحن �أي�ضً ا ،حين نل ّبي دعوة اهلل ،نلتزم بخيار يتط ّلب تخ ّليًا وت�ضحيات ،فاهلل يريدنا �أن
الحقيقي� .أو ّد �أ ّو ًل �أن �أ�شكر اهلل الذي دعاني من بطن �أ ّمي وم�سحني
نحيا هذا الفرح
ّ
أتوجه ب�شكري الخال�ص وامتناني لعائلتي ال�صغيرة
و�أر�سلني لأب�شّ ر به �إخوتي الب�شرّ .ثم � ّ
والدي الحبيبَين الل َذين
أخ�ص بالذكر َّ
إيماني الم�سيحي ومح ّبتي هلل ولكني�سته .و� ّ
مهد � َ
علي بالتعليم في �أح�سن المدار�س والجامعات .كما
اهت ّما بتربيتي ال�صالحة ولم يبخال َّ
�أ�شكر ّ
الحجار لم�ساعدتهم لي وت�شجيعهم
كل �أفراد عائلتي وج ّدتي الخوريّة ميليا ّ
الم�ستم ّر منذ بداية تك ّر�سي �سنة  2009ودخولي الى الإكليريك ّية الكبرى في جعيتا� .أو ّد
�أن �أ�شكر �أي�ضً ا الرهبان ّية البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية ب�شخ�ص رئي�سها العام الأر�شمندريت
�أنطوان ديب الجزيل االحترام ،التي رعت دعوتي وق ّدمت لي التن�شئة الرهبان ّية
والفل�سف ّية والالهوت ّية والآن تق ّدمني كاهنًا على مذابحها� .أبانا العام ،لقد �صنعتم مني
أبوي باال�ضافة الى �صوت
�إن�سانًا جدي ًدا ،ولو عن غير ا�ستحقاق ،فبركتكم وعطفكم ال ّ
�شجعاني لأطرح ع ّني الخوف والأفكار الب�شريّة
المع ّلم الإلهي «�أنا معكم ال تخافوا» قد ّ
و�أ�س ّلم نف�سي بالكامل هلل الذي عليه �أتو ّكل� .أرفع �شكري الجزيل ل�سيادة المطران �إيلي
الكلي الوقار الذي تك ّرم وو�ضع يده على ر�أ�سي وق ّلدني الو�سم
ب�شارة الح ّداد ّ
الكهنوتي المق ّد�س .فيمينكم التي ب�سطموها فوق هامتي ،هي بركة �سوف ترافقني
طوال �أيّام حياتي .من ّثم �أ�شكر الآباء المخ ّل�صيين الذين تعاقبوا على تن�شئتي الرهبان ّية
طيلة ال�سبع ال�سنوات المن�صرمة :الأب مي�شال نقوال في االبتداء ،الأب ن�ضال جبلي
رئي�س الإكليريك ّية الكبرى ال�سابق وم�ساع َديه الأبوين برنار با�سط ونداء �إبراهيم ،كما
�أ�شكر الأب المدبّر جوزيف ج ّبور رئي�س الإكليريك ّية الكبرى الحالي .لكم م ّني جزيل
ال�شكر واالحترام والتقدير .كما و�إنّي �أ�شكر ع ّرابي الأب عبدو رعد الذي غمرني
بمح ّبته وكان يحثّني دو ًما على المثابرة واالجتهاد والنم ّو بالحياة الرهبان ّية� .أتق ّدم
بال�شكر �أي�ضً ا من الأب طالل تعلب مدير دار العناية الذي وقف الى جانبي ومنحني
الثقة والمح ّبة ،منذ لحظة تعييني م�ساع ًدا له ح ّتى اليوم� .أ�شكر �إخوتي الرهبان الذين
ق�ضيت معهم �سنوات التن�شئة في الإكليريك ّية الكبرى و�أتمنى نم ّو الدعوات في رهبان ّيتي
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العزيزة .كما �أ�شكر جامعة الروح القد�س الك�سليك التي در�ست فيها الفل�سفة والالهوت
�إدار ًة و�أ�ساتذ ًة ومو ّظفين .و�أخي ًرا �أرفع ال�صالة من �أجل ازدياد الدعوات الكهنوت ّية
والرهبان ّية ،كما �أطلب �صالتَكم من �أجلي لكي �أكون �أمينًا في خدمتي ودائم اال�ستعداد
الرب ال�صارخ في داخلي« :تعال الى الأر�ض التي �أريك» .بنعمة
والطواع ّية لتلبية نداء ّ
الآب واالبن وال ّروح القد�س� .آمين.
توجه الجميع الى ملعب المدر�سة لتقديم التهاني وللم�شاركة في
بعد القدا�س ّ
الكوكتيل.
الزيارة الثانية �إلى روما وا�ستالم دير الق ّدي�س با�سيليو�س
يوم الإثنين  ٢١ت�شرين الثاني  ،٢٠١٦و�صل الأب العا ّم �إلى روما وكان في

ا�ستقباله الأبوان �سليمان �أبو زيد ومطانيو�س ح ّداد .ويوم الأربعاء  ٢٣ت�شرين الثاني،
الخا�ص الذي
�شارك في االجتماع
ّ
الدوري لتج ّمع الر�ؤ�ساء العا ّمين  ،USGوفي اللقاء ّ
ّنظمه هذا التج ُّمع يوم الجمعة  ٢٥ت�شرين الثاني مع قدا�سة البابا فرن�سي�س في الفاتيكان،
�شخ�صي مع قدا�سته .و�ضمن برنامج الزيارة ،التقى مع الكاردينال
حيث كان له لقاء
ّ
ال�شرقي ومع المطران مارت�شي ّلو �سميرارو في �ألبانو ومع
ليوناردو �ساندري في المجمع
ّ
المحامية كري�ستينا غوتّي بورت�شيناري في الوكالة المخ ّل�ص ّية ،وتمحورت اللقاءات
حول مو�ضوع ا�ستالم دير مار با�سيليو�س.
نهار الإثنين  ٢٨ت�شرين الثاني  ،٢٠١٦كان يو ًما تاريخيًّا للرهبان ّية� ،إذ ت�س ّلم الأب
العا ّم مفاتيح دير الق ّدي�س با�سيليو�س من ال�س ّيد �أوغو فيت�شيني المف ّو�ض من قبل المطران
وتم تدوين الت�س ّلم في مح�ضر
�سيميرارو ،وذلك بح�ضور الأب الوكيل �سليمان �أبو زيدّ .
يتم بعدها توقيع الإتفاقية النهائ ّية بين
ر�سمي مو ّقع من الأب العام وال�س ّيد �أوغو ،على �أن ّ
ّ
الر�سولي المطران مارت�شيلوّ
ّ
الرهبانية المخل�ص ّية ورهبان دير غروتافيراتا ممثّلة بالزائر
ّ
«يحق للرهبان ّية البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية
تن�ص على �أنّه ّ
�سميرارو .والجدير بالذكر �أ ّن االتفاق ّية ّ
«مجانًا» ،ولمدة «غير مح ّددة» .وبعد القيام با�ست�شارة
با�ستعمال دير مار با�سيليو�س»ّ ،
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المحامية كري�ستينا ب�ش�أن هذه االتفاقيةّ ،تم تغيير ما يتع ّلق بالم ّدة الزمنية من «م ّدة غير
مح ّددة» �إلى م ّدة زمنية مح ّددة بـ � ٢٥سنة قابلة للتجديد � ٢٥سنة �أخرى وذلك ل�صالح
الرهبان ّية و�ضمان حقّها ،لأ ّن كلمة م ّدة «غير مح ّددة» الواردة في العقد تعني ح�سب
قوانين الدولة الإيطال ّية �إمكان ّية �إخراج الرهبان ّية من الدير وف�سخ العقد في �أي وقت.
وعلى هذا الأ�سا�س ،وبعد مفاو�ضات دامت حوالي �سنة ون�صف ،بين الأب العام
الر�سولي على دير غروتافراتا ّتم توقيع االتفاق ّية ر�سميًّا بين
والمجمع ال�شرقي والزائر
ّ
المطران �سميرارو وبين الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ،في �ألبانو ،يوم الخمي�س  ١كانون الأول،
وتم تعيين الأب عبدو رعد م�س�ؤو ًال
وذلك با�ستالم الدير لم ّدة � 25سنة قابلة للتجديدّ .
عن الدير لت�أهيله وتجهيزه بالتن�سيق مع وكيل الرهبان ّية في روما الأب �سليمان �أبو زيد.
و�سين�ضم الى جمهور الدير الأب و�سيم الم ّر الذي يكمل درا�سته المو�سيق ّية في المعهد
ّ
البابوي للمو�سيقى الدين ّية.
ّ
تد�شين كني�سة القدي�س جاورجيو�س ـ المعلقة
يوم ال�سبت  ١٠كانون الأ ّول  ،٢٠١٦احتفلت الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية بتد�شين كني�سة

الق ّدي�س جاورجيو�س ــ المعلقة (زحلة) ،بعد ترميمها وتجديدها ،وذلك خالل ق ّدا�س
احتفالي تر�أّ�سه �سيادة المطران ع�صام يوح ّنا دروي�ش رئي�س �أ�ساقفة الفرزل وزحلة
ّ
والبقاع لل ّروم الملك ّيين الكاثوليك ،عاونه فيه الرئي�س العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان
ديب ،وخادم الرع ّية الأب فادي بركيل والأب طالل تعلب وال�ش ّما�س اليا�س �إبراهيم،
بح�ضور عدد كبير من الرهبان المخ ّل�ص ّيين ورجال الدين وال�سيا�س ّيين والر�سم ّيين،
تق ّدمهم المطران بول�س �سفر ،والمون�سنيور عبدو خوري مم ّث ًال المطران جوزف
مع ّو�ض ،ودولة الرئي�س �إيلي الفرزلي ،ورئي�س بلديّة زحلة ــ المعلقة وتعنايل المهند�س
�أ�سعد زغيب ،ورئي�س جهاز �أمن الدولة في البقاع العميد فادي ح ّداد ،ورئي�س دائرة
الأمن العا ّم الأولى في البقاع المق ّدم ب�شارة �أبو حمد ،وعميد المعهد العالي للدكتوراه
في الجامعة اللبنان ّية الدكتور طوني عطاهلل ،بالإ�ضافة �إلى الق�ضاة والمخاتير وممثّلي
الأحزاب .بد�أ الق ّدا�س برتبة تبريك المياه التي ك ّر�س فيها المطران دروي�ش �أرجاء
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الكني�سة ،ومن ّثم ّتم دهن الأيقونات بزيت الميرون المق ّد�س ،تلتها رتبة غ�سل المذبح
الجديد ودهنه بالميرون وو�ضع ال�شرا�شف وال�صليب والمراوح وال�شموع عليه ،و�سط
تراتيل رفعتها جوقة الإكليرك ّية المخ ّل�ص ّية الكبرى التي خدمت الق ّدا�س .بعد الإنجيل
المق ّد�س الذي تاله المطران بول�س �سفر �ألقى المطران ع�صام يوح ّنا دروي�ش عظة ه ّن�أ
فيها الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية و�أبناء بلدة المع ّلقة بالكني�سة الجميلة وم ّما قال�« :أنتهز فر�صة
وجود �سيادة الرئي�س العا ّم لأ�شكر للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ،عبر �شخ�صه الكريم ،على
خدمتها لهذه الرع ّية طيلة  194عا ًما ،فا�سم الكني�سة ارتبط بالرهبان ّية منذ ت�أ�سي�سها مع
ه�ؤالء الآباء الق ّدي�سين الذين تفانوا بخدمة �آبائكم و�أجدادكم وحافظوا على �شعلة
الإيمان .في نهاية القرن ال�سابع ع�شر ت� ّأ�س�ست الرهبان ّية البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية في دير
المخ ّل�ص ،فن�شط الآباء المخ ّل�ص ّيون في زحلة وفي المناطق الأخرى ،يبنون الأديار
والكنائ�س ويب�شّ رون ويقيمون االحتفاالت الليتورج ّية .وفي العام  1822في عهد
المطران �أغناطيو�س العجوري ،بد�أت الرهبان ّية تبني الكنائ�س في زحلة على �أمالك
حي مار مطانو�س ويوح ّنا المعمدان في حو�ش
ا�شترتها ،منها كني�سة الق ّدي�سة تقال في ّ
تخ�ص الأمير
الزراعنة� ،أ ّما كني�سة الق ّدي�س جاورجيو�س في المع ّلقة فبُنيت على �أر�ض ّ
ب�شير �شهاب ب�سماح من �أبنائه .وفي العام  1912ح�صل وكيل الرهبان ّية الخوري
فالبيانو�س العثماني على �إذن من البلديّة للقيام ببع�ض الإ�صالحات ورفع ال�سقف �إلى
ما هو عليه الآن .وها هو الأب فادي بركيل يكتب من جديد تاريخ هذه الكني�سة ويعيد
ت�أهيلها بعد �أن �أخذ �إذنًا م ّنا ومن الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية .ن�شكره على تعبه ون�شاطه و�سهره
ونبارك عمل يديه ،فالكني�سة تبدو الآن كل�ؤل�ؤة تاريخ ّية .الأب فادي �أعاد �إليها ح ّلتها يوم
ت� ّأ�س�ست ويوم بناها الرهبان المخ ّل�ص ّيون .و�أنا �شخ�صيًّا تابعت مثل ّ
كل واحد من �أبناء
الرع ّية مراحل العمل فيها والم�شاكل التي جابهته ،فكان �صلبًا في مواجهتها ول ّينًا في
التعامل مع الجميع ،لذلك لم يتوا َن �أحد منكم عن تقديم الم�ساعدة له لإنهاء تجديدها
و�إعادة ت�أهيلها ،فله ولكم يا �أبناء وبنات رع ّية الق ّدي�س جاورجيو�س �شكرنا و ُدعا�ؤنا
أتوجه �إلى �أهله
وبركتنا واهلل وحده �سيكافئ المح�سنين الذين تب ّرعوا بوقتهم ومالهمّ � .
الأحباء و�أح ّييهم و�أث ّمن ح�ضورهم معنا فلهم �أي�ضً ا �شكرنا ومح ّبتنا� .أيّها الأحباء اليوم
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�أ�صبح لكم كني�سة جميلة وفي حناياها عبق الق ّدي�سين وبخور وتقادم �أبائكم و�أجدادكم.
الحجري
لكن الكني�سة لي�ست فقط المبنى
ّ
وفيها تراث مق ّد�س يجب �أن تحافظوا عليهّ .
المادي� ،إنّها �أنتم� ،أبناء وبنات الكني�سة ،والكني�سة لي�ست هنا فقط ،الكني�سة هي ّ
كل بيت
ّ
وكل عائلة ّ
ّ
وكل م�ؤمن .وبعد �إعادة ت�أهيلها ن�أمل �أن تكونوا �أكثر التزا ًما ،لتن�شيط الحياة
فيها و�أكثر التزا ًما في حياتكم الم�سيح ّية ،و�أن تُظهروا ب�أعمالكم وطريقة حياتكم
موحدة وقويّة .الرع ّية بحاجة �إلى تعاون وثيق
وفكركم روح الإنجيل ،و�أن تكونوا رع ّية ّ
العلماني
بين الكهنة والعلمان ّيين فوحدة الرع ّية تبد�أ من الت�ضامن بين هذين الجناحين،
ّ
أم�س الحاجة �إلى �شركة روح ّية حقيق ّية لتك ّمل ر�سالتها .والتعاون
وال
إكليريكي ،لأنّها ب� ّ
ّ
والتوا�صل بين الفريقين يث ّبت الإيمان وي�س ّهل الطرق لعمل الروح القد�س في النفو�س.
لذلك �أطلب �أن يقوم تعاون وثيق بيننا نحن المك ّر�سين مع العلمان ّيين لتقوم في الكني�سة
�شركة روح ّية حقيق ّية برعاية الروح القد�س الذي جعلنا ق ّوامين لنرعى م ًعا كني�سته «التي
فر�صا روح ّية كثيرة
اكت�سبها بدمه» (�أع .)٢٨ :٢٠ :في زمن المجيء تُق ّدم لنا الكني�سة ً
نوجه حياتنا ك ّلها نحو الم�سيح المولود في مغارة.
لن�ستع ّد لح�ضور الم�سيح بيننا ولكي ّ
نحن ن�سير في هذه الأيام مع مريم لمالقاة الم�سيح ،وهي منا�سبة ّ
لكل واحد ليجعل قلبه
مذو ًدا ي�ستقبل فيه الطفل ي�سوع .زمن المجيء يدعونا الى الت�أ ّمل بمجيء الم�سيح فهو
يحمل لنا الرجاء والرحمة والحياة .وروح المجيء يكمن في الإ�صغاء �إلى اهلل و�إلى
رغبة عميقة في تحقيق مقا�صد اهلل .من جديد �أُعرب عن فرحي بتكري�س هذه الكني�سة
لكن جمالها لن يكتمل �إ ّال �إذا كنتم
بعد �إعادة ترميمها فقد �أ�صبحت من �أجمل الكنائ�سّ .
في داخلها ،فبها�ؤها يت�ألّق فيكم وهي تتق ّد�س في الم�ص ّلين الذين ي�أ ّمونها� .أُنهي عظتي
كل ٍ
بكالم قاله بول�س الر�سول في ر�سالته �إلى العبران ّيين« :ف�إنَّ َّ
بيت ل ُه ٍبان� .أ ّما باني ّ
الكل
فهو اهلل» .ندعو معكم ون�ص ّلي معكم لجميع الذين �ساهموا ب�أعمال الترميم بالخير
الرب� .آمين.
والبركة ولكم جمي ًعا نعم ّ
وفي نهاية الق ّدا�س كانت كلمة للأب العا ّم قال فيها« :هذا يوم مبارك بالن�سبة
للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية وبالن�سبة لنا ك ّلنا ،لأ ّن الرهبان ّية تريد دائ ًما �أن تظهر ب�أبهى ح ّلة لها
من خالل �أديارها ورهبانها .عندما تك ّلمنا مع الأب فادي لتحديد تاريخ تد�شين هذه
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الكني�سة المباركة ،لي�س �صدفة �أنّنا اخترنا العا�شر من كانون الأ ّول ،لأنّه تاريخ �إعالن
الأب ب�شارة �أبو مراد مك ّر ًما في الكني�سة .الأب ب�شارة ابن هذه المدينة وابن هذه
الأبر�ش ّية ،وابن الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ،وهو نور �ساطع في �سماء الكني�سة؛ وتد�شين هذه
الكني�سة اليوم هو �أي�ضً ا نور �ساطع و�شهادة ح ّية ب�أ ّن الكني�سة في هذه المدينة وتحت
رعاية �صاحب ال�سيادة تظهر اليوم �ساطعة في �سماء وطننا وفي �سماء هذا ال�شرق� .أبونا
فادي عندما �أتيت تعر�ض علينا تجديد هذه الكني�سة ك ّلنا ارتابنا الخوف ،ولكن دائ ًما ك ّنا
نعلم �أنّ الم�سيح في و�سطها .وعندما يكون الم�سيح حا�ض ًرا في النفو�س قبل ّ
كل �شيء،
ال يمكن �إ ّال �أن يظهر ح�ضوره في و�سط الكني�سة� .أجل لقد اخترنا هذا التاريخ لنبرز �صفة
أحب كني�سة الب�شر وكني�سة الحجر ،وهذه ال�صفة تنطبق على هذه
الأب ب�شارة الذي � ّ
الرع ّية المباركة :فالأب ب�شارة عندما بنى الكني�سة في بنويتي ،كانت الحرب الكبرى
الأولى مندلعة ،ورغم ذلك ّ
تمكن من بناء كني�سة الحجر والب�شر .واليوم ،وفي ّ
ظل هذا
الواقع المظلم الذي يعي�شه ال�شرق ،نرى عمل الأب فادي الذي ا�ستطاع ببركة اهلل وبركة
راعي الأبر�ش ّية والأ ّم الرهبان ّية �أن ي�صنع معكم هذه المعجزة� .أو ّد �أن �أعود و�أذ ّكركم
ب�أ ّول كلمة قلتها لكم في عيد الق ّدي�س جاورجيو�س الما�ضي« :نحن عائلة واحدة� ،أنتم
الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ونحن رع ّية ما جري�س»� .أغتنم الفر�صة لأقول لكم �إنّ الكني�سة
الرب علينا.
بخير ،والأبر�ش ّية بخير ،والرع ّية بخير ،والرهبان ّية بخير .واليوم نح�صد ِنعم ّ
من �أ�سبوع فقط �إ�ستلمت الرهبان ّية دي ًرا في روما ،وقبله د�شّ نت دير مار �سركي�س
وباخو�س في معلوال ،وقبله د�شّ نت الرهبان ّية تجديد دير مار جرج�س في كفرحونة،
الراعوي في �أبلح .وحيثما
واليوم نتابع مع �سيادة راعي الأبر�ش ّية مو�ضوع بناء المج ّمع
ّ
هناك ظلمة نحن موجودون لنعطي النور ،وحيثما هناك جحود نحن موجودون لنعطي
الإيمان وحيثما هناك بغ�ض نحن موجودون لنعطي المح ّبة� .أجل هذه هي الرهبان ّية
وهذا هو الأب فادي� .ألف مبروك لنا جمي ًعا».
وبعدها �ألقى كاهن الرع ّية كلمته ،نوردها كما هي« :هذا هو اليوم الذي �صنعه
ال�صيفي الأخيرة
الرب فلنفرح ولنته ّلل به» .عم ًال بو�ص ّية الم� ّؤ�س�س المطران �أفتيميو�س
ّ
ّ
الرب� .أنا � ّأ�س�ستكم و�ص ّيرتكم قربانة
لرهبانه« :يا �أوالدي �إفرحوا وال تغت ّموا فهذه م�شيئة ّ
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رهبان ّية مق ّد�سة ،وجئت بكم من �أماكن مختلفة وبالد بعيدة متفرقة وك ّملتكم بالو�سم
الكهنوتي المق ّد�س وو�ضعت البع�ض منكم في خدمة الرع ّية الكاثوليك ّية لي�س لكي
ّ
ً
م�ستريحا بل لكي �أج ّد بوا�سطتكم في فالحة كرم الم�سيح في رع ّيتي
�أمكث هنا ّبطاال
ً
وفي ّ
كل مكان» .منذ ت�س ّلمي لخدمة الرع ّية �سنة  2009عملت بروح الإيمان وب�إلهام
من الروح القد�س على جمع كفاءات وخبرات �أبناء الرع ّية لتثمر الجهود والت�ضحيات
في �سبيل نه�ضة هذه الرع ّية ب�ش ًرا وحج ًرا .من هذا المنطلق كانت الن ّية لتجديد كني�سة
مار جري�س الكاثوليك في المعلقة ،بعد �أن تع ّر�ضت �أثناء الحوادث الأليمة النهيار �شبه
كامل .وهذا ما حدا بنا �أن نن�شط كي تلب�س لبا�سها الجديد� ،إيمانًا م ّنا ب�أ ّن بيت اهلل هو
بيت جمال وقدا�سة وتقوى وال �أروع .بعد درا�سات وخرائط هند�س ّية وتكاليف لهذا
الم�شروع ،كان ال ب ّد من �أخذ موافقة الهي�أة القانون ّية في الرهبان ّية البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية التي
الرب ي�سوع و�صف ّيه
تجاوبت مع مطلبنا بمبادرة خ ّيرة كريمة .قبل البدء،
ُ
ا�ستلهمت ّ
�شفيعي المك ّرم الأب ب�شارة �أبو مراد ،ليقفا معي في هذه الم�سيرة ال�شا ّقة لإنجاز هذا
الم�شروع من �ضمن الأهداف التي ر�سمناها .وكانت هذه ال�شفاعة بمثابة �إ�شارة مح ّبة
يتم تد�شين الكني�سة في ذكرى �إعالن الأب ب�شارة
وبذور عطاء .ولي�س �صدفة اليوم �أن ّ
الرب �أن يرفعه �إلى ّ
م�صف الق ّدي�سين� .إنّنا نق ّدم هذه الذبيحة الإله ّية،
مك ّر ًما ،طالبًا من ّ
الراعوي الكبير ،وكانت ي ُده الخف ّية وي ُد الق ّدي�س
�شك ًرا هلل على �إنجاز هذا الم�شروع
ّ
�شفيع الكني�سة ،ويد الأب ب�شارة معنا في تحقيقه .ونلتم�س منهم مكاف�أ َة
جاورجيو�س ِ
الخير وال ِ ّنعم لكم ّ
ولكل ال ُمح�سنين ول ّلذين لهم تعب وم�ساهمة فيه� .سيادة الراعي
الجليل جئتم هذا اليوم المجيد لنفرح ونبتهج بقدومكم لكي تد�شّ نوا هذه الكني�سة بعد
تجديدها وتباركوا وتق ّد�سوا هيكل اهلل حيث ترفعون ذبيحة الم�سيح من �أجل خال�ص
الب�شر وتوفيق �أبناء الرع ّية والمح�سنين �إليها .لكم م ّنا جمي ًعا مح ّبتَنا واحترا َمنا ،ونحن
نق ّدر ما تقومون به من م�شاريع كبيرة لما فيه خير �أبنائنا في زحلة وجوارها .نقف
والمادي
الروحي
و�إيّاكم � ِأبت العا ّم مع مجل�س مدبّريكم المو ّقر� ،شاكرين لكم دعمكم
ّ
ّ
ومح ّبتكم وغيرتكم من �أجل �إتمام بناء وترميم هذه الكني�سة .لقد قلتم لنا ابد�أوا ونحن
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�أمامكم ومعكم ولم تخذلونا �أب ًدا ،وقدمتم لنا ثمانين �ألف دوالر �سابقًا واليوم �أكملتم
تقدمتكم بـع�شرة �آالف �أخرى .ف�شك ًرا للرهبان ّية البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية ب�شخ�صكم الكريم
والتي �أفتخر و�أعت ّز �أن �أكون راهبًا وابنًا من �أبنائها� .أ�شكر ّ
كل المهند�سين والع ّمال الذين
أخ�ص بالذكر المهند�س ماهر
عملوا على �إنجاز هذا الم�شروع الكبير ليظهر بح ّلة به ّية .و� ّ
�أبو زيد ال�صديق والأخ الذي �أبدع في ت�صميم هذه الكني�سة وتابع �أعمال الترميم فيها
ّ
بكل �أمانة و�إخال�ص� .أ�شكر �إخوتي الكهنة و�أخواتي الراهبات ،طالبًا من العذراء �أن
الرعوي الذي رافقني طيلة هذه
ترافقهم في حياتهم الر�سول ّية� .شكري الكبير للمجل�س
ّ
نحل وفريق عمل متجان�س من �أجل تحقيق هذا الهدف
الفترة ،وعملنا معا كخل ّية ٍ
المن�شود .كما �أ�شكر جنو ًدا مجهولين وقفوا �إلى جانبنا ّ
بكل �إمكان ّياتهم وقدراتهم وهم
كثر .ال�شكر لأخويّة �س ّيدة الب�شارة على مح ّبتكم الكبيرة والتزامكم باالهتمام في هذه
الكني�سة طالبًا من العذراء �شفيعتكم �أن تنعم عليكم البركات وتزيدكم بالتوفيق والنجاح
واالزدهار لكم ّ
ولكل عائالتكم .و�إن ن�سيت فال ولن �أن�سى �شبيبة الكني�سة الذين �أحببتهم
و�أح ّبوني ،طيلة ثالث �سنوات منذ ت�أ�سي�سهم وت�شاركت و�إيّاهم لقاءات ال�صالة والخدمة
والعمل والفرح� .أنتم م�ستقبل هذه الكني�سة ،و�أعود لأك ّرر و�أردد قول قدا�سة البابا
فرن�سي�س «كني�سة بال �شباب كني�سة بال م�ستقبل و�شباب بال كني�سة �شباب بال م�ستقبل».
الرب ،لننطلق ونكون
هذا بيتكم وهذه رع ّيتكم� ،أقيموا فيهما .تعالوا لنرتوِ من كالم ّ
�شهو ًدا لآخرين� .أ ّما �أنتم يا �أبناء وبنات رع ّيتي المحبوبين� ،أ�صحاب الأيادي البي�ضاء ،ال
ي�سعني �أن �أع ّبر مهما �سمت الكلمات عن نب�ض م�شاعري بالوفاء والتقدير �سوى رفع
ال�صلوات و�ضوع البخور والطيوب �أمام هذا المذبح وفي �أرجاء هذه الكني�سة الل�ؤل�ؤة
كي ي�سكب اهلل عليكم الوزنات الوفيرة التي ي�ستحقّها ّ
كل منكم .لقد برهنتم ب�سخاء�آتكم
الرب الذي �أعطانا مواهبه
الكبيرة والوفيرة �أنّكم �أبناء هذه الكني�سة ال�صالحين ،و�أنّ ّ
الرب ي�سوع «ال تعرف
ّ
ي�ستحق م ّنا �أن نبادله التكريم في بيت العبادة ،عملتم معنا بقول ّ
�شمالك ما ت�صنع يمينك» ،فافرحوا لأنّ �أ�سماءكم محفورة في قلوبنا كما هي مكتوبة
في ّ
�سجل اهلل .لقد �أ�صبح لديكم كني�سة مجيدة ،بف�ضل جهودكم وجهود مح ّبيكم� ،أ ّما
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الآن فيبقى لنا �أن تزدان كني�ستنا بم�شاركتكم في ال�صلوات لتزهو الذبيحة الإله ّية
بت�ض ّرعاتكم وح�ضوركم لن�ضفي على هذه الرع ّية الوحدة والمح ّبة والرجاء ،فزينة
الكني�سة �أبهاها الإن�سان والإيمان والخ�شوع �أمام القربان� .شكري لأهلي الذين �أتوا من
معلوال �أر�ض ال�شهادة والقدا�سة لي�شاركوني هذه الفرحة� .شكري لجوقة الإكليريك ّية
الكبرى ولأ�صواتهم المالئك ّية الذين خدموا هذا الق ّدا�س� .شكري لل�س ّيد ال�صديق �سيزار
المعلوف على تقدمته الكوكتيل لهذه المنا�سبة� .أ�شكر و�سائل الإعالم وال �س ّيما تلفزيون
االحتفالي� .شك ًرا لكم جمي ًعا �أنتم الذين ل ّبيتم
تيلي لوميار الذي ينقل هذا الق ّدا�س
ّ
الدعوة ،من قريب �أو من بعيد طالبًا من الق ّدي�س جاورجيو�س �أن يرافقكم ويحفظ
الرب حاملين �شعلة المح ّبة وال�سالم في قلوبكم» .بعد
خطاكم لت�سيروا في طريق ّ
الق ّدا�س ق ّدم الأب فادي با�سم الرع ّية �أيقونة الق ّدي�س جاورجيو�س للرئي�س العا ّم
كعربون مح ّبة ووفاء ،كما ق ّدم �صليبًا من القد�س �إلى المهند�س ماهر �أبو زيد الذي
هند�س و�أ�شرف على الأعمال .وفي الختام �أُقيم حفل كوكتيل في �صالون الرع ّية.
ن�شاطات ميالد ّية

ـ ـ �إ�ضاءة �شجرة الميالد في دار العناية :م�ساء الأحد  ١٨كانون الأ ّول ،٢٠١٦
وبدعوة من مدير الدار الأب طالل تعلب ،وبرعاية الأب العا ّمّ ،تم افتتاح المغارة
و�إ�ضاءة �شجرة الميالد في دار العناية ،بح�ضور الأب �سمير حم�صي ممثّل المطران �إيلي
ب�شارة ح ّداد ،وال�س ّيد نزار الروا�س ممثّل النائب بهية الحريري وال�س ّيدة �إيمان �سعد عقيلة
بلديتي عبرا وال�صالح ّية �إدغار م�شنتف ونقوال �أندراو�س
الدكتور �أ�سامة �سعد
ورئي�سي ّ
ّ
وفاعل ّيات و�شخ�ص ّيات ،وح�شد من الآباء والم�شاركين .في البداية كانت كلمة للأب
رحب فيها بالح�ضور وقال :هذه الدار مفتوحة للجميع ّ
ولكل �أبناء المنطقة،
طالل ّ
و�ستبقى ج�سر التالقي والحوار بين �صيدا والجوار وبين الأخ و�أخيه ،فهي ر�سالة المح ّبة
في قلب هذه المنطقة الحبيبة .و�شكر الذين �ساهموا بتزيين المغارة وال�شجرة والذين
قدموا من وقتهم وجهدهم في التح�ضير لهذه المنا�سبةّ .ثم كلمة الأب العا ّم الذي ن َّوه
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بمزايا العي�ش الم�شترك في �صيدا وقرى �شرقها ،من ّو ًها بمبادرات الدار الجامعة طيلة
خم�سين �سنة ،لأنّه كما �أنّ الميالد غ ّير وجه العالم كذلك الدار منذ ن�ش�أتها عام ١٩٦٦
ت�شع نو ًرا �أ ّو ًال من خالل ح�ضور اهلل فيها و�أي�ضً ا من
غ ّيرت وجه المنطقة وهي اليوم ّ
خالل المح ّبين والأ�صدقاء ّ
وكل الذين عملوا ويعملون فيها .وختم الأب العام كلمته
مه ّنئًا الجميع بحلول العيد .بعد ذلك ق َّدمت جوقة �شبيبة المخ ّل�ص باقة من تراتيل
الميالد ،تالها عزف لفرقة ك�شافة القريّة.
وفي الختام خرج الجميع �إلى ال�ساحة حيث ت ّمت �إ�ضاءة ال�شجرة وافتتاح المغارة
الميالديّة.
ـ ـ ق ّدا�س عيد الميالد في دار العناية� :إحتفل الأب العا ّم بق ّدا�س عيد الميالد
جبور وطالل تعلب
منت�صف الليل ،في دار العناية
ّ
ال�صالحية ،عاونه الأبوان جوزيف ّ
إكليريكية الكبرى وجمهور من الم�ؤمنين .بعد الإنجيل
رئي�س الدار ،بح�ضور �إخوة ال
ّ
أهمية التفتي�ش عن الطفل المولود في
�ألقى الأب العا ّم عظة من وحي العيد م�ش ّد ًدا على � ّ
حياة ّ
كل م�ؤمن ،كما فت�ش عنه المجو�س والرعاة ،ولي�س كما ف ّت�ش عنه هيرود�س ،مه ّنئًا
الجميع بالعيد ومتم ّنيًا �أن تكون ال�سنة الجديدة �سنة �سالم للبنان ولمنطقة �صيدا والجوار
تقبل التهاني في �صالون الدار.
لكي تبقى �شعلة العي�ش الم�شترك .عقب الق ّدا�س ّ
ـ ـ ق ّدا�س ثاني العيد في دير الراهبات المخ ّل�ص ّيات :يوم الإثنين  26كانون
الأ ّول ،كعادته احتفل الأب العا ّم بق ّدا�س ثاني العيد في دير الراهبات المخ ّل�ص ّيات،
يعاونه الأب �شربل را�شد ،بح�ضور الرئي�سة العا ّمة الأ ّم منى وازن والأخوات المدبّرات
وجمهور الراهبات .في العظة �ش ّدد الأب العا ّم على �أهم ّية العيد كمنا�سبة للتج ّدد
لهن �سنة
خا�صة في حياة المك ّر�سين والمك ّر�سات ،متم ّنيًا ّ
الروحي والوالدة الجديدة ّ
ّ
وخا�صة على �صعيد نم ّو الدعوات .بعد
مباركة على كافّة الأ�صعدة الإن�سان ّية والروح ّية ّ
الق ّدا�س التقى الجميع في �صالون الدير لتبادل التهاني.
ميالدي في مدر�سة دير المخ ّل�ص :الخمي�س  29كانون الأ ّول
ـ ـ حديث وق ّدا�س
ّ
 ،2016وبدعوة من رئي�س المدر�سة الأب جيلبير وردة� ،ألقى الأب العا ّم حديثًا روحيًّا
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من وحي الميالد في مدر�سة دير المخ ّل�ص ،وذلك بح�ضور بع�ض �آباء ال ّدير وجمهور
الأ�ساتذة والعاملين في المدر�سة .بعد الحديث تر�أّ�س الأب العا ّم الذبيحة الإله ّية ورفعها
على ن ّية المدر�سة ّ
وكل العاملين فيها.
ذكرى الأب المك ّرم ب�شارة �أبو مراد

ـ ـ ق ّدا�س في جعيتا :يوم الأربعاء � ١٥شباط � ،٢٠١٧إحتفل الأب العا ّم في ذكرى
�صي في بيت الأب ب�شارة ــ الإكليريك ّية
الأب المك ّرم ب�شارة �أبو مراد الراهب المخ ّل ّ
الكبرى في جعيتا ،وعاونه الآباء :نبيل واكيم ،جوزيف ج ّبور ،ن�ضال جبلي ،اليا�س �صليبا
و�شارل �شام ّية ،بح�ضور غبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث ،والر�ؤ�ساء العا ّمين نجيب
طوبجي� ،إيلي معلوف ومالك �أبو طانو�س ،والرئي�ستين العا ّمتين دنيز عا�صي ومنى وازن،
وبع�ض الر�سم ّيين والع�سكريّين ور�ؤ�ساء البلديّات والمخاتير� ،إ�ضافة �إلى ر�ؤ�ساء
الإكليريك ّيات وح�شد من الآباء والرهبان والراهبات والإخوة من مختلف الرهبان ّيات
وجمع كبير من الم�ؤمنين .بعد الإنجيل ر ّكز الأب العا ّم في عظته على بطولة الأب ب�شارة
في عي�شه الف�ضائل الإله ّية والأدب ّية وال�س ّيما ف�ضيلة الطاعة التي عا�شها بكمالها ،وذلك من
خالل ما كتبه معا�صروه ،و�أ�ضاف� :إذا �أردنا �أن نخت�صر حياة هذا الراهب نقول �إنّها
تج�سيد لنعمة اهلل في العالم ،هو الذي �أفرع ذاته من ّ
كل �شيء ليمتلئ من الم�سيح فقط.
م�سيحا �آخر ،نذر نف�سه لي�ضعها في خدمة اهلل وخدمة الإن�سان .لقد عرف
ولذلك �صار ً
ليتن�سك في العالم وفي الرع ّية وهذه
الأب ب�شارة �أن ينقل �إلى العالم روح اهلل من ق ّاليته ّ
بطولته �أنّه عا�ش راهبًا نا�س ًكا ،زاهدًا و�سط عالم �صاخب يلهث وراء الما ّدة .وفي الختام
و�ضع الأب العا ّم الحا�ضرين في �أجواء �سير دعوى التطويب والأعجوبة التي ُرفعت من
لبنان بانتظار �إثباتها في روما ،طالبًا من الحا�ضرين ال�صالة لنيل نعمة التطويب في القريب
العاجل .بعد الق ّدا�س ُدعي الجميع �إلى الع�شاء على مائدة الإكليريك ّية.
ـ ـ �أم�سية روح ّية في دير المخ ّل�ص :يوم ال�سبت � 18شباط  ،2017بتنظيم من
«عيلة �أبونا ب�شارة»� ،أحيت جوقة �سانتا ماريّا ،بقيادة ال�س ّيد جميل توفيق ،ر�سيتا ًال روحيًّا
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في دير المخ ّل�ص بح�ضور راعي الأبر�ش ّية المطران �إيلي ب�شارة ح ّداد والرئي�س العا ّم
ومر�شد الجوقة الأب المدبّر نبيل واكيم ،والأب المدبّر جوزيف واكيم ،والأب جهاد
فرن�سي�س والمخرج طوني نعمة ،وعدد كبير من الآباء والرهبان والراهبات والم�ؤمنين.
تخ ّلل الر�سيتال ّ
محطات ت�أ ّمل ّية من وحي الأب ب�شارة .في الختام �شكر الأب العا ّم جوقة
ال�سانتا ماريّا التي ق ّدمت �أدا ًء مم ّي ًزا رفعت فيه الم�ؤمنين �إلى ال�سماء ،وبدوره رفع راعي
مانحا البركة للجميع.
الأبر�ش ّية �صالة الأبانا وال�سالم على ن ّية الجوقة ً
ـ ـ ق ّدا�س في دير المخ ّل�ص :تر�أّ�س غبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث لحام
إلهي ،يوم ال�سبت في � 25شباط  ،2017بمنا�سبة ذكرى انتقال الراهب
الق ّدا�س ال ّ
المخ ّل�صي المك َّرم الأب ب�شارة �أبو مراد ،في كني�سة دير المخ ّل�ص ،وعاونه في الخدمة:
الرئي�س العا ّم والآباء المدبّرون ولفيف من كهنة الرهبان ّية ،في ح�ضور الرهبان
والراهبات وح�شد من الم�ؤمنين .بعد تالوة الإنجيل المق ّد�س� ،ألقى غبطته عظة ،اعتبر
فيها �أ ّن «الأب ب�شارة �أبو مراد هو رجل �صالة ،وقد ت�صفحت حياته بقلم الأب ق�سطنطين
الخا�صة ،وما �سمعه
البا�شا ،فوجدت الأمر �أكثر تردا ًدا في ذكريات الأب ق�سطنطين البا�شا ّ
من الآخرين :هو ال�صالة ،ال�صالة منذ ال�صباح الباكر بحيث كانت ال�صالة عنده حالة
ولي�ست عم ًال ،كما كانت انطالقة عمله وخدمته» .وقال �أي�ضً ا�« :إ ّن ب�شا�شة الأب ب�شارة
م�شتقّة من لقائه مع اهلل ،وهذا ما انعك�س على عالقته مع الآخرين ،ومن هنا ،ب�شا�شته
ولطفه نحو الآخرين»� .أ�ضاف «نحن على �أبواب ال�صوم ،ويجب االقتداء بالأب ب�شارة
�أبو مراد ،االقتداء بمح ّبته للفقراء ،ال �س ّيما �أيّام الحرب العالم ّية الأولى ،فقد كان الأب
ب�شارة يحرم ذاته من الأكل لأجل الفقراء ،وذلك ح ّتى الجوع .ومرِ َ�ض من الجوع ومات
مت�أثّ ًرا بمفاعيل الجوع عليه� .شهيد الفقراء! �شهيد الجوع!» .وتابع «�إنا ن�ستن�شق الآن
الن�ساك التي غر�سها اهلل،
روائح زك ّية ،ك أ�نّا متخطرون في فردو�س �آخر ،فردو�س ف�ضائل ّ
وبها �أزهر ه�ؤالء الكاملو الب ّر ب�إم�ساك ودموع ،مقدمين هلل �أثمار �سيرتهم المتنوعة»،
متوج ًها �إلى الحا�ضرين« :لنمدح يا م�ؤمنون بالت�سابيح ،محفل جميع الآباء النا�سكين بب ّر،
ّ
ونك ّرم بالأنا�شيد يا �إخوة ،بنفو�س م ّتفقة وعقول �إله ّية ،ر�ؤ�ساء كهنة الم�سيح ،لأنّهم
النقي ،وك�شفوا لنا �إنجيل الم�سيح ،ولنق ّرظ معهم الن�ساء
�ساروا بالإم�ساك وال�صيام ّ
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الم ّت�شحات باهلل الالمعات ،ولنقتد ب�سيرتهم بما يليق باهلل ،لننال عنده غفران الخطايا».
وقال« :ها قد وافى الزمان ،فاتحة الجهادات الروح ّية ،والغلبة على ال�شياطين ،و�سالح
الإم�ساك ،وجمال المالئكة وال ّدالة لدى اهلل .لأ ّن مو�سى بال�صوم �صار كلي ًما للخالق،
رب� ...أ ّهلنا بوا�سطته �أن ن�سجد لآالمك
و�سمع ب�أذنيه �صوتًا من غير �أن يرى .فيا ّ
هلم
وقيامتك المق ّد�سة ،بما �أنّك ّ
محب للب�شر» .وختم «ب�إقبالنا على ال�صيام الطاهرّ ،
الرب مخ ّل�صنا بالدموع وال�صلوات،
نبادر ك ّلنا �إلى تذليل الب�شرة بالإم�ساك .ولنطلب ّ
ولنن�س ال�شرور ّ
كل الن�سيان ،هاتفين :خطئنا �إليك �أيّها الم�سيح الملك ،فخ ّل�صنا كما
َ
ال�سماوي �أيّها المتح ّنن،
خ ّل�صت �أهل نينوى قدي ًما ،واجعلنا �شركاء في ملكوتك
ّ
ولنبتدئ بالإم�ساك الكامل الإكرام م�سرورين ،متلألئين ب�أ�ش ّعة �أوامر الم�سيح �إلهنا
المق ّد�سة ،ب�ضياء المح ّبة ال�ساطع ،وبرق ال�صالة ،وطهارة العفاف ،وق ّوة ال�شجاعة ،لكي
نبلغ م�ضيئين بنور عدم الف�ساد �إلى قيامة الم�سيح المق ّد�سة».
ّثم �ألقى الرئي�س العا ّم كلم ًة� ،أ ّكد فيها �أنّ «عيد الأب ب�شارة هذا العام هو بمثابة
عيدين :الأ ّول لأنّه عيده ،والثاني لوجود غبطة البطريرك بيننا ،وهو ابن الرهبان ّية
المخ ّل�ص ّية ،الذي به تفتخر وتكبر وتتق ّد�س» ،معتب ًرا �أنّ «وجود البطريرك لحام هو
اجتماع العائلة المخ ّل�ص ّية حول الأب ب�شارة»� ،آمال �أن «ي�أتي العام المقبل ويكون الأب
ب�شارة قد �أ�صبح طوباويًّا».
وفي ختام الق ّدا�س ق ّدم البطريرك �إنجي ًال ذهبيًّا للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية.
بعد الق ّدا�س تناول غبطته طعام الغداء مع الآباء والإخوة على مائدة الدير العامر.
زيارة رئي�س �سوي�سرا ال�سابق �إلى دير المخ ّل�ص

الجبلي،
يوم الجمعة � ١٧آذار  ،٢٠١٧و�ضمن برنامجه في ممار�سة ريا�ضة الم�شي ّ
ال�سوي�سري ال�سابق ال�س ّيد  Pascal Couchepinبزيارة �إلى دير المخ ّل�ص،
قام الرئي�س
ّ
ي�صحبه ّ
ال�سوي�سري في لبنان  François Barrasوال�س ّيد Yves Tabin
كل من ال�سفير
ّ
الرئا�سي ،الرئي�س العا ّم،
وال�س ّيد مي�شال مف ّرج .وكان في ا�ستقبالهم ،في ال�صالون
ّ
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بح�ضور النائب العا ّم ورئي�س دير المخ ّل�ص الأب نبيل واكيم والق ّيم العا ّم الأب حبيب
خلف والأب جيلبير وردة .وخالل الغداء تبادل الرئي�س ال�سوي�سري والأب العا ّم
والديني وحول تاريخ
ال�سيا�سي
الأحاديث حول موا�ضيع عديدة على الم�ستويين
ّ
ّ
ت�أ�سي�س الدير ون�ش�أة كني�سة الروم الملك ّيين الكاثوليك .بعد الغداء جال الجميع في
�أرجاء الدير.
المخت�صة «موازييك»
خيري لمدر�سة دار العناية
ع�شاء
ّ
ّ

يوم ال�سبت � ١8آذار  ،٢٠١٧برعاية وزير ال�ش�ؤون االجتماع ّية الأ�ستاذ بيار بو
عا�صي مم َّث ًال بال�س ّيد زاهي الهيبي ،وبح�ضور الرئي�س العام والنائب العا ّم والق ّيم العا ّم
ورئي�س دار العناية الأب طالل تعلب ورئي�س مدر�سة دير المخ ّل�ص الأب جيلبر وردي
المخت�صة
والأب �شربل را�شد وبع�ض الر�سم ّيين والعديد من �أ�صدقاء المدر�سة
ّ
ال�سنوي الأ ّول لموزاييك ،في مطعم دير القلعة كاونتري
«موزاييك»� ،أُقيم حفل الع�شاء
ّ
كلوب في بيت مري .ق ّدمت الحفل الآن�سة جوليات الحايك ،وجرى عر�ض فيلم �صغير
للتعريف عن موزاييك ،بعدها توالت الكلمات بد ًءا بمديرة موزاييك ال�س ّيدة �سو�سن
�سميا التي ق ّدمت لمحة تاريخ ّية عن المدر�سة وك�شفت عن بع�ض الم�شاريع الم�ستقبل ّية.
رحب بالح�ضور طالبًا من معالي وزير ال�ش�ؤون االجتماع ّية،
تالها كلمة مدير الدار الذي ّ
المخت�صة موزاييك
الممثّل بال�س ّيد الهيبي ،متابعة مو�ضوع توقيع العقد بين المدر�سة
ّ
ووزارة ال�ش�ؤون االجتماع ّيةّ .ثم كلمة ال�س ّيد زاهي الهيبي الذي بدوره �أثنى على ما
االجتماعي،
تق ّدمه موزاييك وم�ؤ�س�سة دار العناية والرهبان ّية المخ ّل�ص ّية على الم�ستوى
ّ
إن�ساني في بلد مثل لبنان تعجز فيه م�ؤ�س�سات الدولة عن لعب هذا الدور.
لتطوير البناء ال ّ
أم�س الحاجة �إلى هذا العمل لنكون على م�ستوى البلدان الرائدة في احترام
وقال :نحن ب� ّ
الخا�صة ،واع ًدا بدوره بذل ّ
كل جهده
وخا�صة في احترام ذوي الحاالت ّ
الإن�سانّ ،
لتوقيع العقد بين موزاييك ووزارة ال�ش�ؤون االجتماع ّية .واختتم الأب العا ّم بكلمة �شكر
فيها ال�س ّيدة �سو�سن ووالدها ال�س ّيد �سهام �سميا الذي معه انطلقت فكرة �إن�شاء المدر�سة
المخت�صة يوم كان الأب العام مدي ًرا للدار ،و�شكر م� ّؤ�س�سة « »IECDالتي عملت على
ّ
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كل الق ّيمين على المدر�سة ّ
تمويل هذا الم�شروع .كما �شكر ّ
وكل العاملين فيها منذ
الت�أ�سي�س �إلى اليوم ،و�ش ّدد على �أنّ �سبب نجاح المدر�سة هو خدمة ال�ضعيف وتنميته
والعمل على انخراطه في المجتمع ،و�أنّ بركة اهلل وح�ضوره يتج ّلى في هذه الخدمة
بالذات ،وهذا ما �أدركته الرهبان ّية منذ البداية وعملت على تج�سيده من خالل موزاييك،
لتكون ال�شاهدة لمح ّبة اهلل وح�ضوره في قلب المجتمع .بعدها رفع الأب العا ّم ال�صالة
المخت�صة وبارك الطعام متم ّنيًا للمدع ّوين �سهرة ممتعة.
على ن ّية المدر�سة
ّ
عيد القدي�س يو�سف في حو�ش الأمراء

يوم الأحد � 19أذار  ،2017وبمنا�سبة عيد الق ّدي�س يو�سف ،احتفل الأب العا ّم
إلهي في كني�سة مار يو�سف ــ حو�ش الأمراء ،بم�شاركة كاهن الرع ّية الأب
بالق ّدا�س ال ّ
رحب كاهن الرع ّية بالأب العا ّم
�أنطوان �سعد وح�شد كبير من الم�ؤمنين .بعد الإنجيل ّ
الذي بدوره �ألقى عظة من وحي العيد ،م�ش ّد ًدا على �أه ّم ّية «ال�صمت» الذي يم ّيز الق ّدي�س
خا�صة في فترة ال�صوم وروحان ّيته التي تدعونا �إلى الخفاء ،لنكون �شهو ًدا للآب
يو�سف ّ
ال�سماوي ،في عالم يزداد فيه ال�ضجيج والمجد الباطل .واختتم الأب العا ّم معاي ًدا
ّ
الجميع ومتم ّنيًا لهم �صو ًما مبار ًكا.
عيد الب�شارة في مدر�سة دير المخ ّل�ص

�إحتفلت مدر�سة دير المخ ّل�ص والإكليريك ّية ال�صغرى بعيد �س ّيدة الب�شارة ،يوم
إلهي وعاونه رئي�س المدر�سة
ال�سبت في � 25آذار  .2017تر�أّ�س الرئي�س العام الق ّدا�س ال ّ
الأب جيلبير وردي وعدد من الآباء ،بح�ضور عدد من الكهنة والإخوة ورئي�س و�أع�ضاء
الرابطة المخ ّل�ص ّية وح�شد من الأ�ساتذة والأ�صدقاء والم�ؤمنين .في العظة تناول الأب
خا�صة في ّ
ظل
العام مفهوم الب�شارة في الكتاب المق ّد�س ومعناها في حياتنا اليوم ّيةّ ،
الظروف ال�صعبة التي نم ّر بها ،داعيًا �إلى عدم الخوف و�سلوك طريق الإيمان على مثال
مريم العذراء .كما ه ّن�أ الأب جيلبير على انطالقته المفعمة بالحما�س وعلى ّ
كل الجهد
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والتعليمي الرائد ،راجيًا
التثقيفي
الذي يقوم به في �سبيل متابعة م�سيرة الرهبان ّية ودورها
ّ
ّ
له ّ
كل التوفيق .كما ه ّن�أ الجميع متم ّنيًا لهم عي ًدا مبار ًكا .بعد الق ّدا�س التقى الجميع على
مائدة المدر�سة لتناول لقمة المح ّبة.
جائزة المطران �سليم غزال

في  3ني�سان � ،2017أطلقت م�ؤ�س�سة الحريري للتنمية الب�شرية الم�ستدامة وال�شبكة
المدر�س ّية ل�صيدا والجوار بالتعاون مع حلقة التنمية والحوار في دار العناية في ال�صالحية
(�شرق �صيدا) ولل�سنة الخام�سة على التوالي «جائزة �سليم غزال ...مطران الحوار
اللبناني» ،بهدف غر�س قيم الحوار والمح ّبة واللقاء مع الآخر التي
الوطني
وال�سلم
ّ
ّ
ج�سدها المطران الراحل في م�سيرته الوطن ّية والإن�سان ّية في نفو�س وعقول الأجيال
ّ
ال�شابّة� .شارك في الجائزة �أكثر من  300طالب وطالبة من  34ثانويّة ومدر�سة ر�سم ّية،
من مختلف المناطق اللبنان ّية ،تباروا في ال�شعر والق�صة والمقالة والر�سم .ح�ضر الحفل
ح�شد من فاعل ّيات و�أبناء المنطقة وم�س�ؤولو حزب القوات اللبنان ّية وت ّيار الم�ستقبل في
المنطقة ،وهيئات �أهل ّية ومدراء و�أ�ساتذة من المدار�س الم�شاركة ،و�أ�سرتا دار العناية
وحلقة التنمية والحوار.
بداية ،تك ّلمت رئي�سة لجنة التربية والثقافة النياب ّية النائب به ّية الحريري م�ش ّددة
الطلب في مواهبهم ومهاراتهم الإبداع ّية لأنّها ّ
على �أه ّم ّية مواكبة ّ
ت�شكل ثروتنا الوطن ّية
الحقيق ّية.
بدوره� ،أعلن الرئي�س العا ّم للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية عن البدء ب�أر�شفة ّ
يخت�ص
كل ما ّ
بالمطران �سليم وما ُكتب عنه ،وما كتبه هو .وقريبًا �ستبد�أ الرهبان ّية بن�شر جزء من هذا
الأر�شيف ،متو ّق ًفا عند خم�سة محاور طبعت حياة المطران غزال فقال :كان المطران
�سليم يعتبر �أنّ لبنان لجميع �أبنائه في �صيغة ح�ضاريّة هي �صيغة العي�ش الم�شترك المرتكز
الوطني هو الو�سيلة القادرة على
الح�س
على �أ�س�س العدالة والم�ساواة والحريّة� .إنّ ّ
ّ
الطبيعي وهو
ال�صمود �أمام التح ّديات والجمع بين اللبنان ّيين دون تبع ّية في �إطارهم
ّ
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العربي� .إنّ �صيغة العي�ش الم�شترك التي ع�شناها في لبنان والجنوب عا ّمة ،مهما
العالم ّ
تداعت �أُ�س�سها واهت ّزت �صورتها ،تبقى ال�صورة الح�ضاريّة الأنقى والأف�ضل �أمام اهلل
والتاريخ� .ألم يحن الوقت بعد ليُقبل الم�سيح ّيون والم�سلمون م ًعا على مرحلة جديدة
من التاريخ ،لكي يدركوا �أه ّم ّية الروابط الروح ّية والإن�سان ّية التي تجمع بينهم؟
من جهته ،قال وزير الإعالم ملحم الريا�شي�« :أنا اليوم �أمام رهبة موقف يعيدني
العالمي للملك ّيين الكاثوليك
�سنوات �إلى الوراء يوم تع ّرفت على �أبونا �سليم في الم�ؤتمر
ّ
الذي كان يُع ّده هو ،والذي ع ّلمني فيه در�سين :الأ ّول �أنّ �أتع ّرف على كني�سة العرب
والثاني �أن �أتع ّلم «الإنثقاف» �أو الدخول �إلى ثقافة الآخر ومعرفته ،وقبول الآخر
المختلف كيفما كان .فال يمكن قبول الآخر من دون حوار وال يمكن معرفة الآخر من
غير حوار معه .بعدها ،تح ّدث مدير دار العناية الأب طالل تعلب ،ورئي�س حلقة التنمية
والحوار �إميل �إ�سكندر ،عن �شخ�ص ّية المطران �سليم.
في الختام ،جرى تبادل دروع وهدايا من وحي المنا�سبة.
زيارة المطران ع ّمار لدير المخ ّل�ص

ل ّبى راعي �أبر�ش ّية �صيدا الجديد للموارنة المطران مارون ع ّمار دعوة الرئي�س العا ّم
لزيارة دير المخ ّل�ص ،وذلك يوم الثالثاء  18ني�سان ( ،2017وكان في حينه مدبّ ًرا ر�سوليًّا.
�إنتُخب مطرانًا �أ�صي ًال في �سينود�س حزيران  ،)2017يرافقه بع�ض كهنة الأبر�ش ّية المارون ّية،
الرئا�سي� ،أُقيم
بح�ضور المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد .بعد جولة على الكني�سة وال�صالون
ّ
على �شرفهم غداء على مائدة العامر .وكان للزيارة الوقع المم ّيز في نفو�س الجميع.
عيد الق ّدي�س جاورجيو�س
في مع ّلقة زحلة :يوم ال�سبت في  ٢٢ني�سان ،ال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء� ،إحتفل الأب

العا ّم في ق ّدا�س عيد الق ّدي�س جاورجيو�س ،في المع ّلقة ــ زحلة ،يعاونه كاهن الرع ّية
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الأب فادي البركيل والآباء :نقوال ال�صغبيني وجورج �إ�سكندر وفران�سوا ك ّتورة وربيع
زخور ،بح�ضور عدد كبير من الم�ؤمنين� .شكر الأب العا ّم في
�أبو زغيب وثيوذور�س ّ
عظته الأب فادي على ّ
كل ما يبذله من جهد وتعب من �أجل الرع ّية ،وتابع عظته من
وحي عي َدي القيامة والق ّدي�س جاورجيو�س م�ش ّد ًدا على �أ ّن محور �إيماننا هو ي�سوع
الم�سيح القائم من الموت ،والذي ظهر للتالميذ والأبواب مغلقة مب ّد ًدا الخوف بقوله
لهم« :ال�سالم لكم ...كما �أر�سلني الآب كذلك �أنا �أر�سلكم» ،وهذا ال�سالم هو الر�سالة
وخا�صة الى الإن�سان الخائف وال�ضعيف ،وذلك
التي حملها التالميذ �إلى العالم �أجمعّ ،
من �أجل �إبقاء �شعلة الإيمان م�ضاءة ،و�أ�ضاف :نتذ ّكر اليوم �شهداء معلوال الذين
وخا�صة �شفيع
با�ست�شهادهم يكملون حمل �شعلة الإيمان ،مع طغمة التالميذ والق ّدي�سينّ ،
هذه الرع ّية الق ّدي�س جاورجيو�س المظ ّفر؛ وهذه ال�شعلة علينا �أن نحملها نحن �أي�ضً ا.تلى
الق ّدا�س ع�شاء في مطعم تري اليت ــ ك�سارة ،ق ّدمت فيه لجنة الوقف در ًعا تذكاريًّا
للأب فادي تقدي ًرا لجهوده المبذولة في الرع ّية.
إلهي في دير القدّي�س
في كفرحونة :يوم العيد� ،إحتفل الأب العا ّم بالقدا�س ال ّ
جاورجيو�س في كفرحونة ،بم�شاركة رئي�س الدير الأب المدبّر جوزيف واكيم والأب المدبّر
جوزيف ج ّبور ،بح�ضور عدد من الآباء والإخوة وبع�ض فعال ّيات المنطقة وح�شد كبير من
الحقيقي لعيد القدّي�س
الم�ؤمنين .بعد الإنجيل �ألقى الأب العا ّم عظة �شرح فيها المعنى
ّ
جاورجيو�س ال�شهيد المنا�ضل عن الكني�سة وال�شاهد للم�سيح بدون خوف ،وذلك انطال ًقا من
حدث القيامة الذي غ ّير حياته مثلما غ ّير حياة الر�سل وحياة الكني�سة ،لتنزع عنها الخوف،
الرئي�س
وتكون مر� َسلة و�شاهدة في العالم �أجمع .في الختام �شكر رئي�س الدير الأب جوزيف َ
العا ّم والكهنة الم�شاركين والإخوة الذين خدموا القدّا�س ،داعيًا الجميع �إلى الغداء في الدير.
ق ّدا�س في دير حامالت الطيب في جعيتا

م�ساء ال�سبت  29ني�سان  ،2017وبمنا�سبة �إعادة افتتاح دير حامالت الطيب ــ جعيتا
إلهي،
للراهبات المخ ّل�ص ّيات ،مرك ًزا للريا�ضات الروح ّية� ،إحتفل الأب العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
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يعاونه الأب المدبّر جوزيف ج ّبور ،بح�ضور الرئي�سة العا ّمة الأم منى وازن وعدد من
الكهنة ممثّلي الرهبان ّيات وبع�ض الرئي�سات العا ّمات وح�شد من الرهبان الراهبات
والم�ؤمنين .في عظته ،تناول الأب العا ّم الر�سالة المم ّيزة التي حملتها حامالت ّ
الطيب
بكل �شجاعة و�أمانة ودون خوف من �أحدّ ،
ّ
مبكرات في �أ ّول الأ�سبوع �إلى القبر ،في حين
كان الر�سل ب�أجمعهم مختبئين من اليهود .ودعا الأب العا ّم الراهبات �إلى انطالقة روح ّية
جديدة ،تزامنًا مع الوجه الجديد لر�سالة الدير ،مت�أ ّمالت بحامالت الطيب اللواتي يتبعن
مثالهن ،جريئات في خدمة الم�سيح من خالل ّ
كل
يكن على ّ
الم�سيح �إلى النهاية ،و�أن ّ
وكل ّ
محتاج ّ
متعط�ش �إلى فرح القيامة ،متم ّنيًا للرهبان ّيات عا ّمة ،ولجمع ّية الراهبات
خا�صة النمو في الدعوات .بعد الق ّدا�س ّتم تكري�س تمثال العذراء عند
المخ ّل�ص ّيات ّ
مدخل الدير ،وبعدها دعي الجميع �إلى كوكتيل احتفا ًال بالمنا�سبة.
ق ّدا�س في دار العناية لراحة �أنف�س �شهداء معلوال

حب �أعظم من �أن يبذل الإن�سان نف�سه في �سبيل �أح ّبائه» (يو )13 :15
«ما من ّ
يوم الأحد � 7أيّار  ،2017ال�ساعة الخام�سة بعد الظهر� ،إحتفل قد�س الرئي�س العا ّم
إلهي راح ًة لنفو�س �شهداء معلوال :جهاد
في كني�سة دار العناية ــ ال�صالح ّية ،بالق ّدا�س ال ّ
امطانيو�س تعلب (�شقيق الأب طالل تعلب)� ،شادي ميخائيل تعلب (�إبن �شقيقة الأب
غ�سان ميخائيل �ش ّني�ص (خال الأب مكاريو�س
طالل تعلب) ،عاطف راغب قلومةّ ،
وهبي) ،داود �سركي�س ميالنة ،وذلك بح�ضور :عائالت ال�شهداء و�أهالي بلدة معلوال
والرئي�سة العا ّمة الأ ّم منى وازن والأب �سليمان وهبة مم ّث ًال المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد
والأب نقوال با�سيل مم ّث ًال المطران اليا�س كفوري وال�س ّيدة جنين مو�سى ممثّلة النائب
مي�شال مو�سى وجمهور من الآباء والرهبان والراهبات وبع�ض ال�شخ�ص ّيات ال�سيا�س ّية
والحزب ّية في المنطقة ور�ؤ�ساء البلديّات والمخاتير و�أ�صدقاء الدار ،وح�شد كبير من
الم�ؤمنين .بعد تالوة الإنجيل� ،ألقى الأب العا ّم عظة عن معنى ال�شهادة وقيمتها في الحياة
الم�سيح ّية ،م�ش ّد ًدا على كلمة ال�س ّيد الم�سيح« :ال تخافوا من الذين يقتلون الج�سد ،بل
بالحري من الذي يقدر �أن يهلك النف�س والج�سد كليهما في جه ّنم» ،وا�ص ًفا
خافوا
ّ
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�شهداء معلوال بالأبطال الذين دفعوا حياتهم لأجل مح ّبتهم لمعلوال وللنا�س الذين
�أح ّبوا ،ومن ّو ًها �أي�ضً ا ب�أهالي البلدة الذين لم يقبلوا لغة الث�أر وال�ضغينة بل و�ضعوا
رجاءهم في الم�سيح الذي انت�صر على الحقد بالمح ّبة وعلى الموت بالقيامة .بعد
الق ّدا�س �ألقى رئي�س الدار الأب طالل تعلب كلمة مل�ؤها الرجاء� ،شاك ًرا فيها الأ ّم
الرهبان ّية والح�ضور الكريم على التعزية والم�شاركة في الق ّدا�س .وبدوره �شكر الق ّيم
العا ّم الأب حبيب خلف ،با�سم الرهبان ّية و�أهالي ال�شهداء ،جميع الحا�ضرين والأجهزة
وخا�صة الأمن العا ّم ،ب�شخ�ص رئي�سه اللواء ع ّبا�س ابراهيم
الأمن ّية اللبنان ّية وال�سوريّة ّ
المحترم .بعدها جرى تق ّبل التعازي في �صالون الدار.
حفل التخ ّرج في مدر�سة دير المخ ّل�ص

برعاية وزير ال�ش�ؤون االجتماعية الأ�ستاذ بيار بو عا�صي� ،أقامت مدر�سة دير
ال�سنوي لطالبها� ،شارك
المخ ّل�ص الثانويّة في جون ،في � 14أيّار  ،2017حفل التخ ّرج
ّ
فيه راعي الأبر�ش ّية المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد والرئي�س العا ّم والنائب مي�شال مو�سى
الحجار ال�س ّيد
وممثّل النائب به ّية الحريري ال�س ّيد نزار الروا�س وممثّل النائب مح ّمد ّ
الجنوبي ال�س ّيد جورج مخّ ول
الحجار ورئي�س اتحاد بلديّات �إقليم الخ ّروب
�أحمد ّ
ّ
والنائب العا ّم الأب نبيل واكيم وعدد من الآباء والإخوة والرئي�سة العا ّمة للراهبات
المخ ّل�ص ّيات الأم منى وازن على ر�أ�س وفد من الراهبات ،بالإ�ضافة �إلى ر�ؤ�ساء بلديّات
و�شخ�ص ّيات من �إقليم الخ ّروب وج ّزين و�شرق �صيدا و�أهالي الطالب.
بد�أ االحتفال بالن�شيد الوطنيّ ،ثم ترتيلة لل�س ّيدة العذراء ،فترحيب من ال�س ّيدة
ليليان الغريّب ،بعدها ق ّدم ّ
الطلب رق�صات ع ّدة .و�ألقى رئي�س المدر�سة الأب جيلبير
وردي كلمة فقال:
وككل عام بتخ ّرج ّ
نحتفل اليوم ّ
طلبنا� ،إنّها لفرح ٌة كبير ٌة وك�أنّنا و�صلنا �إلى قطاف
المدر�سي بالعمل
ثمرة �إنتاجنا ،كما ينتظر الزارع ن�ضوج ثماره ليقطفها .ن�ش ّبه هذا العمل
ّ
الزراعي لأ ّن لكليهما عم ًال م�ضنيًا ،فكما �أنّ الغرا�س يجب �أن نعتني بها ون�سقيها ونعطيها
ّ
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ّ
كل ما يلزم لتنتج ثمرة نا�ضجة ،كذلك الطالب وجب علينا �أن نعتني به ون�سقيه من العلم
والمعرفة ونعطيه ّ
كل ما يلزم ونربّيه ونزرع فيه الأخالق والمح ّبة وال�سالم ،لي�صبح
نا�ضجا ومث ّق ًفا والم ًعا في المجتمع.
ً
�أ�ضاف :مدر�سة دير المخ ّل�ص العامر التي ت�أ�س�ست ما قبل عام  ،1828وكان
هدفها تعليم بع�ض الرهبان لي�صبحوا كهنة ،علماء في الرهبان ّية لخدمة المجتمع ،م ّر
عليها عدد من النكبات في الأعوام  1841و  1845و  ،1860وفي �سنة  1914تو ّقفت
التعليمي �سنة ،1950
المدر�سة ب�سبب الحرب الكبرى ّثم عاودت المدر�سة ن�شاطها
ّ
ف�أ�صبحت ت�ستقبل العديد من ّ
الطلب الإكليريك ّيين والداخل ّيين والخارج ّيين ،وال نن�سى
ما فعل التهجير �سنة  1985في المنطقة ،و�أي�ضً ا تو ّقفت المدر�سة عن التعليم لتعاود
ن�شاطها �سنة  ،1996وهي ما زالت ح ّتى اليوم ت�ستقبل ّ
الطلب من جميع الفئات في
�أق�سامها الإكليريك ّية والداخل ّية والخارج ّية ،ونحن على عالقة وطيدة مع وزارة ال�ش�ؤون
االجتماع ّية ،في عقود �سنويّة ت�ساعد العائالت الم�ستورة التي هي بحاجة �إلى العلم
خا�صة َفتح لنا الوزير قلبه ووزارته لدعم م� ّؤ�س�سات الرهبان ّية التي
والمعرفة .وهذا العا ّم ّ
هي على عالقة بهذه الوزارة الكريمة لما فيه خير المجتمع.
التاريخي المقت�ضب عن المدر�سة؟ �أ ّو ًل لكي نُظهر
وتابع :لماذا هذا العر�ض
ّ
والتربوي الذي حقّقته منذ
التعليمي
أهمية المدر�سة وتاريخها ،وثانيًا الم�ستوى
ّ
لكم � ّ
ّ
الم�سيحي،
خ�صو�صا الوجود
القدم ح ّتى اليوم .وثالثًا تثبيت �أهالي المنطقة في �أر�ضهم
ً
ّ
وال�شيعية
اللبنانية الدرزيّة
واالنفتاح والتوا�صل والعي�ش الواحد مع العائالت
ّ
الروحية ّ
ّ
وال�س ّن ّية .فهي التي ع ّلم فيها الع ّالمة ال�شيخ نا�صيف اليازجي ،وال�شيخ ب�شارة الخوري
(الأخطل ال�صغير) وال�شيخ �إبراهيم اليازجي الذي نظم ق�صيدة �شعريّة �سنة 1876
ومنها هذا البيت« :هذا مقا ٌم للمعارف قد غدا ِ
ببهاء � ِ
أنوار المخلِّ�ص م�شرقا وافى
الح ُ�صبح العلم في فلك التقى» ،وال نن�سى �أي�ضً ا ّ
العلمة الأب
م�ؤ ّرخه فخَ ّط ببابه قد َ
نقوال �أبو هنا �صاحب ترجمة �أمثال � La Fontaineشع ًرا والعديد من الآباء المثقّفين
خرجت على ّمر الزمن
ً
المكرم الأب ب�شارة �أبو مراد وغيرهم ،وهي التي ّ
وخ�صو�صا ّ
رهبانًا وكهنة و�أ�ساقفة وبطاركة عظماء ،ور�ؤ�ساء عا ّمين ،ومحامين ومهند�سين
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أنا�سا المعين في المجتمع ومن � ّأي مهنة كانوا .وقد عملنا
و�ضبا ًطا ودكاترة و�إداريّين و� ً
ّ
تعليمية وتربويّة وا�ضحة ،و�سن�سعى بتزويد المدر�سة
عمل
خطط
و�ضع
على
ال�سنة
هذه
ّ
بالأكتيف بورد  ،Active boardو�إلى �إ�ضافة فرع الإقت�صاد والإجتماع لل�سنة المقبلة،
الخريجين القدامى لنبقى على توا�صل ف ّعال معهم لما فيه
كما و�أنّنا بد�أنا بالعمل مع ّ
من خير المدر�سة.
وقال :ال تخافوا وال تتر ّددوا من �أن تقولوا جها ًرا �إنّكم خ ّريجو مدر�سة دير
المخ ّل�ص� .أنتم اليوم تنتقلون من مرحلة لأخرى ،ال تن�سوا مدر�ستكم التي ع ّلمتكم
العلم والأخالق ،وال تفقدوا العزيمة على المغامرة لأنّها �أ�سا�س نجاحكم وم�ستقبلكم،
ثابروا عليها لت�صلوا �إلى هدفكم .نتم ّنى لكم النجاح في حياتكم ونطلب من اهلل �أن
يوفّقكم في مرحلتكم الجديدة وال تن�سوا �أن ت ّتكلوا على اهلل لأنّه هو �أ�سا�س حياتكم
ف�أنتم �أبناء المخ ّل�ص.
ّثم تح ّدث الوزير بيار بو عا�صي فح ّيى الح�ضور ،معربًا عن �سعادته لوجوده في
دير المخ ّل�ص من جهة ،ومن جهة �أخرى بين ّ
الطلب والطالبات الذين يغادرون ،م�ؤ ّك ًدا
ارتباطه بعالقة قويّة وحميمة مع الرهبنة المخ ّل�ص ّية ،من ّو ًها بدور ور�سالة دير المخ ّل�ص
عبر التاريخ وما يرمز من ح�ضارة وثقافة وهويّة لبنان ّية ،معتب ًرا �أنّ دير المخ ّل�ص «طبع
الهويّة اللبنان ّية من القرن الثامن ع�شر وما قبله ،وك ّلنا الى ح ّد ما من تالمذة دير
المخ ّل�ص .هناك الكثير من الأ�صدقاء الذين در�سوا في دير المخ ّل�ص ،و�إنّ خلف ّيتهم
خلف ّية ف ّالحين ،وهم يتم ّتعون بثقافة وعلم وقدرة ونجاح بالحياة� ،أكان في �أميركا �أو
فرن�سا �أو في لبنان� ،أ�شخا�ص نجحوا ب�شكل مم ّيز ،مثل تالميذ دير المخ ّل�ص» ،معتب ًرا �أ ّن
هناك تط ّو ًرا اجتماعيًّا وثقافيًّا ح�صل نتيجة وجود دير المخ ّل�ص في المنطقة ،و�أطلقها
أهم �شيء المحافظة عليه ،و�أعتقد هذه م�س�ؤول ّيتنا جمي ًعا.
نحو العالم ونحو النجاح ،ف� ّ
و�أثنى معالي الوزير على الرعاية واالهتمام المم ّيز اللذين تقوم بهما مدر�سة دير
المخ ّل�ص ،م�شي ًرا الى �أ ّن الوزارة تعمل في هذا الخ�صو�ص �ضمن الإمكانات المتاحة
والموازنة ،ولكن هذا غير كاف .وختم :داعيًا الطالب الى المحافظة على العالقة مع
العلمي ،وعلى هذا الإرث والتراث الموجودً ،
قائل «�أعطاكم
ال�صرح
الثقافي ّ
التاريخي ّ
ّ
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كثي ًرا ،ف�أعطوه» ،م�شي ًرا الى �أه ّم ّية المحافظة على القيم التي تع ّلمها ّ
الطلب في هذه
المدر�سة ،عبر االهتمام بال�ضعيف وتق ّبل اختالف الآخر ،و�إغنائه ،عندها تكونون تبنون
ذواتكم وقيم المجتمع ،متم ّنيًا لهم النجاح وتحقيق طموحاتهم.
بعدها �س ّلم معالي الوزير والرئي�س العا ّم والأب جيلبير ومديرة المدر�سة ال�س ّيدة
ريتا �أنطون ال�شهادات للمتخ ّريجين.
ق ّدا�س في مقام �س ّيدة زحلة والبقاع

المريمي ،وبدعوة من كاهن المقام الأب �إيلي �أبو �شعيا� ،إحتفل
بمنا�سبة ال�شهر
ّ
إلهي في مقام �سيدة زحلة والبقاع ،وذلك يوم الأحد � ١٤أيار
الرئي�س العام بالق ّدا�س ال ّ
زخور
 ،٢٠١٧عاونه الآباء� :إليان �أبو �شعر وفادي الفحل وفادي البركيل وثيوذور�س ّ
اللبناني
و�شربل را�شد ،بح�ضور ال�شبيبة الطالبة الم�سيح ّية في البقاع وال�صليب الأحمر
ّ
رحب الأب �إيلي بالأب العام والكهنة الحا�ضرينّ ،ثم
وجمهور من الم�ؤمنين .قبل العظة ّ
�ألقى الأب العام عظة قارنًا بين �شخ�ص ّية مريم «المر�أة» التي �أع ّدها اهلل لتكون �أ ّم
المخ ّل�ص و�شخ�ص ّية ال�سامريّة التي كانت مرذولة وخاطئة ف�أ�صبحت ،بعد اللقاء
بالم�سيح ،مر� َسلة ومب�شِّرة بالخال�ص ،على مثال مريم .هذه المر�أة ال�سامريّة تدعونا اليوم
بالرب عند بئر حياتنا،
الى الوقوف ب�صدق وتوبة �أمام الذات و�أمام اهلل ،من �أجل اللقاء ّ
لنتح ّول ون�صبح بدورنا مب�شّ رين بالخال�ص.
ي�سين �سركي�س وباخو�س في معلوال
تد�شين دير الق ّد َ

إلهي
�صباح يوم الجمعة  7ت�شرين الأ ّول � ،2016إحتفل الأب العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
بمنا�سبة عيد �شفي َعي الدير الق ّدي�سين �سركي�س وباخو�س في معلوال ،يعاونه النائب العام
الأب المدبّر نبيل واكيم ورئي�س الدير الأب عبداهلل الحمديّة والآباء توفيق عيد وفادي
بركيل وفادي الفحل ...و�ألقى �أثناءه عظة جريئة م�ؤثّرة .بعد الق ّدا�س قام بتد�شين الدير
بعد الدمار والخراب الكبير الذين تع ّر�ض لهما �أثناء الأحداث الأليمة الدائرة في �سوريا.
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ّثم ُدعي جميع الم�شاركين باالحتفال من ر�سم ّيين و�أمن ّيين وم�ؤمنين ،و ُق ّدر عددهم
ب�ألفين ،الى تناول طعام الغداء في الدير .في الجل�سة ع ّبر الأب العا ّم عن �شعوره الرائع
وكبر القلب �إزاء ما �شاهد واختبر ،والق ّوة وال�شجاعة اللتين بذلتهما الرهبان ّية في ترميم
�أحد �أقدم �أديارها الأثريّة ،و�أ�شاد بنوع ّية العمل الممتازة تحت �إ�شراف الأب توفيق عيد،
إيجابي ج ًّدا الذي ولّدته في
وبالم�شاركة الكثيفة الم�ؤثّرة من قبل الم�ؤمنين ،والت�أثير ال ّ
النفو�س خطوة الترميم تلك ،ح ّتى بقي ال�شعب ير ّدد هتاف «عامر عامر يا ديرنا� ،ض ّلك
عامر يا ديرنا» لأكثر من ثالثين دقيقة متوا�صلة .ومن الالفت �أي�ضً ا �شهادة النائب
البطريركي في دم�شق المطران جوزيف عب�سي« :عندما كانت البالد تم ّر في النفق
ّ
وي قبل
المظلم كانت الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية تبني وتر ّمم» .كما �أ ّن مدير الناحية القائد ال َع َل ّ
مغادرته قام بتقبيل �صليب الرئي�س العا ّم وم�ضى.
تد�شين دير الق ّدي�س با�سيليو�س في روما

بح�ضور نيافة الكاردينال ليوناردو �ساندري رئي�س مجمع الكنائ�س ال�شرق ّية،
والمطران مارت�ش ّلو �سميرارو مطران �ألبانو والزائر الر�سولي لدير غروتافيرتا ،والرئي�س
العا ّم للرهبان ّية الأنطون ّية الأبّاتي داود رعيدي ،ووكالء البطاركة الكاثوليك في روما،
الرو�سو ،ووكالء الرهبان ّيات
�أمين ال�س ّر الم�ساعد في المجمع
ال�شرقي الأب لورن�سو ّ
ّ
ور�ؤ�ساء الإكليريك ّيات ال�شرق ّية في روما ،وبع�ض الآباء من دير غروتّافيراتا وبع�ض
ممثّلي الرهبان ّيات وح�شد من الر�سم ّيين والم�ؤمنين .د�شّ ن الرئي�س العا ّم دير الق ّدي�س
إلهي يوم الإثنين  5حزيران  ،2017والذي �شارك فيه
با�سيليو�س في روما في الق ّدا�س ال ّ
الآباء� :سليمان �أبو زيد ومطانيو�س ح ّداد وجوزيف ج ّبور وعبدو رعد وجوزيف
�صغبيني ومارتن حياة و�سالم فرح وو�سيم الم ّر .خدم الق ّدا�س جوقة الإكليريك ّية
الكبرى .بعد الإنجيل �ألقى الأب العام كلمة (وردت في االفتتاح ّية) وفي الختام �ألقى
نيافة الكاردينال �ساندري كلمة (وردت �أي�ضً ا في االفتتاح ّية) ،و�أعطى البركة الختام ّية.
بعد الق ّدا�س ُدعي الجميع �إلى حفل ع�شاء في باحة الدير.
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عيد مار اليا�س ٢٠١٧
في دير مار اليا�س ـ ر�شم ّيا :بمنا�سبة عيد مار اليا�س� ،إحتفل الأب العا ّم بالق ّدا�س

إلهي ،م�ساء الأربعاء  ١9تموز  ،٢٠١٧في دير مار اليا�س ــ ر�شم ّيا ،عاونه الآباء :جورج
ال ّ
ميما�سي رئي�س الدير ،جوزيف جبور ،ن�ضال جبلي وطوني ق�سطنطين ،بح�ضور الآباء:
نبيل واكيم ،جوزيف واكيم ،جورج �إ�سكندر ،اليا�س مايو� ،إدمون طانيو�س وثيوذور�س
زخّ ور ،وجمع من فعال ّيات المنطقة والر�سم ّيين وح�شد كبير من الم�ؤمنين .وقامت جوقة
الإكليريك ّية الكبرى بخدمة الق ّدا�س� .شكر الأب العام في العظة الأب جورج ميما�سي
على جهوده المبذولة في خدمة الديرّ ،ثم �ألقى كلمة من وحي الإنجيل والعيد ،م�ش ّد ًدا
على �أهم ّية �سماع الكلمة والنعمة والحقيقة التي تخرج من فم ي�سوع ،هذه الكلمة �إ ّما �أن
نقبلها في داخلنا فت�شفينا وتثمر في حياتنا ،كما قبلتها �أرملة �صرفة �صيدا ونعمان ال�سوري
على عهد �إيل ّيا و�ألي�شع ،و�إ َما �أن نرف�ضها ونمتلىء حنقًا و�ش ًرا فنغلق قلبنا و�آذاننا وبالتالي
نقتل النعمة ونقتل اهلل في حياتنا ،تما ًما مثل ال�شعب ،في المجمع ،عندما �أراد �أن يرمي
بي�سوع من �أعلى الجبل ،كما ورد في الإنجيل ،ومثل الملكة �إيزابيل التي رف�ضت �صوت
الحق في داخلها فتو ّعدت النبي �إيل ّيا بالقتل ،مما �أ ّدى �إلى هربه من وجهها .في ختام
ّ
الق ّدا�س بارك الأب العا ّم الخبزات وبعدها ُدعي الجميع �إلى التهاني بالعيد ّثم الع�شاء في
مطعم جنة النهرين قرب الدير.
في دير مار اليا�س المخ ّل�ص ّية في زحلة :يوم العيد 20 ،تموز � ،٢٠١٧إحتفل
إلهي في دير مار اليا�س المخ ّل�ص ّية في زحلة ،وعاونه رئي�س الدير
الأب العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
زخور.
الأب نقوال ال�صغبيني والآباء :جورج �إ�سكندر ،فادي البركيل وثيوذور�س ّ
بح�ضور ح�شد من �أبناء الرع ّية .بعد الإنجيل� ،ألقى الأب العا ّم كلمة من وحي العيد داعيًا
الم�ؤمنين الى عدم الخوف ،لأنّ اهلل في و�سط الكني�سة فلن تتزعزع ،وكجواب على
النبي
ح�ضور اهلل في حياتنا ،علينا �أن نقبله ونترك كلمته تغ ّيرنا وتح ّولنا لنكون على مثال ّ
الحق وبمجابهة الباطل .وختم الأب العا ّم �شاك ًرا الأب نقوال �صغبيني
خا�صة بقول ّ
�إيل ّياّ ،
على خدماته التي يقوم بها في �سبيل الدير والرع ّية ،ومه ّنئًا الم�ؤمنين بالعيد .بعد الق ّدا�س
تناول الآباء لقمة المح ّبة على مائدة الدير.
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باقة من �أخبار الأديار والمراكز:

الق ّيم ّية العا ّمة

القيم العا ّم الجديد الأب حبيب خلف بيانًا عن وكالته التي
و�صلنا من ّ
القيم العا ّم ال�سابق
ختمت عامها الأ ّول ،وكان قد جرى الت�س ّلم والت�سليم بين ّ
الأب �أنطوان �سعد والأب حبيب بتاريخ � 2أيلول  ،2016بح�ضور قد�س الرئي�س
العا ّم:
قمت بزيارة جميع المراكز الرهبان ّية في لبنان لمتابعة مو�ضوع الت�س ّلم
ُ
والت�سليم بين الر�ؤ�ساء المنتهية واليتهم والر�ؤ�ساء الجدد الذين انتخبهم مجل�س
المدبّرين ولالطالع على مال ّية و�أ�شغال ّ
كل مركز ،كذلك قمت بزيارة دير مار
�سركي�س وباخو�س في معلوال لمتابعة �أعمال الترميم والعودة �إلى الدير وبتعليمات
وا�ضحة من مجل�س المدبّرين ب�أن يعود الدير �إلى ما كان �سابقًا ،و�صرف ّ
كل ما هو
�ضروري بالتن�سيق مع رئي�س الدير الجديد.
ّ
قمت بزيارتين �إلى م�صر لالطالع على �أمالك الرهبان ّية هناك ،وا�ستطعت
الح�صول على عقود الإيجارات كافّة� ،إ�ضافة �إلى بع�ض �صكوك عقارات من�س ّية
وتم تعيين
يجري درا�ستها حاليًّا مع �أمين ال�س ّر العا ّم و�أحد المحامين في م�صرّ ،
وو�ضعت تقري ًرا
وكيل جديد للرهبان ّية في م�صر هو ال�س ّيد جوزف �ألبير غ ّنوم،
ُ
مف�ص ًال بهذا ال�ش�أن بين يدي الهيئة القانون ّية.
ّ
ّتم دفع جميع ال�ضرائب والغرامات والر�سوم التي كانت متوج ّبة على
الرهبان ّية ل�صالح خزينة الدولة والمال ّية والبلديّات عن كافّة �أمالك الرهبان ّية في
لبنان والتي كانت متراكمة منذ العام  ،2002وقد بلغت قيمتها الإجمال ّية حوالي
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 220،000،000ل.ل( .مئتي وع�شرين مليون ل.ل ).وذلك بعد اال�ستح�صال على
�إعفاءات.
ّتم التوقيع مع المهند�س وليد عيد طوق على عقد ال�ستثمار العقار 347
من منطقة المد ّور العقاريّة في بيروت ،وذلك لم ّدة � 21سنة ،ليقوم بترميم المبنى
بالكامل مع بع�ض الإ�ضافات.
ّتم تجديد العقد مع �آل فتال في م�ستودع �سن الفيل ب�شروط جديدة وبزيادة
مبالغ على العقد القديم.
ّتم ّ
حل الم�شكلة التي كانت قائمة مع الأخوين جبران حول مو�ضوع
م�ستودع الذوق في منطقة زوق م�صبح العقاريّة ،بعد �أن كان الم�ست�أجران قد تم ّنعا
وتم تح�صيل كامل المبلغ المتراكم مع الفوائد.
عن الدفع لم ّدة �سنتين ون�صف ّ
ّتم تخلي�ص معامالت العقار رقم  508من منطقة الجميل ّية العقاريّة الذي
كانت قد قد ّمته المرحومة ح ّبوبة نجم الى الرهبان ّية ،بعد �أن تب ّين وجود �إ�شارات
غ�ش وتزوير ،فقمنا برفع دعوى جزائ ّية وعملنا
على ال�صحيفة العقاريّة نتيجة عمل ّية ّ
لحل المو�ضوع بالطرق ال�سلم ّية �إلى �أن ّ
بنف�س الوقت ّ
حل المو�ضوع ونحن في
�صدد ت�سجيل العقار على ا�سم الرهبان ّية.
ّتم توقيع خم�سة عقود ل�صالح دير مار مخايل في عميق ــ ال�شوف ،وثمانية
عقود ل�صالح دير المخ ّل�ص ــ جون ،وعقدين ل�صالح دير مار تقال في عين الجوزة
و�أربعة عقود ل�صالح دير مار اليا�س في ر�شم ّيا.
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عملنا على التوا�صل مع مدراء الم�صارف كافّة ،في منطقة �صيدا و�شحيم
والجوار ،بهدف الح�صول على �أف�ضل فوائد م�صرف ّية ل�صالح ا�ستثمارات الرهبان ّية،
وتم توقيع عقود جديدة مع بنك عودة وبلوم بنك وفرن�سبنك.
ّ
خا�صة في
ّتم تنظيم ومكننة جميع مل ّفات الأديار وعقودها في مل ّفات ّ
مكتب القيم ّية.
ت ّمت متابعة ّ
ملف ا�ستمالكات �سد ب�سري بعقد ع ّدة اجتماعات مع مجل�س
الدولي ،وذلك لت�سجيل اعترا�ضات الرهبان ّية.
الإنماء والإعمار ومندوبي البنك
ّ
كذلك متابعة مل ّفات المحكمة واال�ستئنافات مع المحامين ،عل ًما �أنّ مجل�س الإنماء
والإعمار قد با�شر بدفع بع�ض الم�ستحقّات.
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دير المخ ّل�ص العامر
وردنا من الأب المدبّر نبيل واكيم رئي�س دير المخ ّل�ص �أنّه ،بمعونة اهللّ ،تم
القيام بالأ�شغال التالية في الدير ،في الفترة الممت ّدة من � 8أيلول  2016ح ّتى 31
�آب :2017
ــت�صليحات عموم ّية في الدير في ّ
كل القطاعات :المطبخ والغرف
والمما�شي والم�ستودعات والكني�سة.
ــطر�ش ودهان الطابقين الثاني والثالث مع الغرف والأبواب والمما�شي
ومطلع بيت الدرج ح ّتى المدخل.
ــتجهيز الطابق الثالث :لحف جديدة و�شرا�شف ومخ ّدات وبرادي رولو
لل�شبابيك وتجهيز حاج ّيات الح ّمامات.
ــتركيب �شوديار جديد للدير وماكنة خياطة وموتور كهرباء .150 KVA
ــ �شراء تجهيزات للمطبخ والمائدة والغرف.
أرتوازي ونحن ب�صدد حفره قريبًا للدير.
ــ رخ�صة بئر �
ّ
ــت�صنيع �أنواع جديدة من ّ
المقطرات في الدير «ال�شومر والالفند والق ّري�ص
البري والورد وماء الزهر».
والعطر والط ّيون والنعنع ّ
ــت�صليحات في مع�صرة الدير و�شراء قطع جديدة متط ّورة.
ــ�شراء  30خل ّية نحل جديدة م ّما زاد في الإنتاج ح ّتى و�صل هذه ال�سنة الى
 400كلغ.
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ــ �شراء �سيارة جيب للدير .Equinox
ــ �شراء  13ر�أ�س ماعز �شامي.
الرب .2017
ــ �شراء خم�س ثريّات جديدة للكني�سة قبل عيد ّ
ــ�إ�ست�صالح حوالي  20دون ًما ،ونحن ب�صدد ا�ست�صالح حوالي  40دون ًما
جديدة لزراعتها بالأ�شجار المثمرة.
ــ�إ�ستثمارات جديدة وعقود جديدة ،ومالحقة الم�ستثمرين واال�ستثمارات
القديمة و�إعادة �صياغة اتفاقيات �سابقة.
ــزيادة منتوجات الدير ونحن ب�صدد �إعداد م�شاريع جديدة بغية تطوير
منتوجاتنا.
للري.
ــ �شراء خ ّزانات ّ
خا�ص بالمدينة ال�صناع ّية
ــفي الأ ّول كانون الأ ّول � ،2016أُقيم م�ؤتمر ّ
المنوي تنفيذها في منطقة بكيفا العقاريّة ،وذلك بح�ضور المدير العا ّم
لل�صناعة الأ�ستاذ داني جدعون ّ
وكل فعال ّيات المنطقة ،لتو�ضيح الم�شروع
ونتائجه االقت�صاديّة والوطن ّية ،...وتتالت اللقاءات لمالحقة المو�ضوع في
الوزارة مع الق ّيم العام.
ــ�إقامة تعاون بين الدير وال�سيد كيلد «واحد من �س ّتة �إخت�صا�ص ّيين في
العالم في تلقيح وتخ�صيب النحل» ،من �أجل تطوير �إنتاج النحل والعناية
به بح�سب الطرق الحديثة .ونحن ب�صدد �إقامة م�ؤتمر في ت�شرين الأ ّول
 2017في دير المخ ّل�ص ّ
لكل ّنحالي لبنان.
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ــ تنجيد �صالون العنبر القديم وترميمه.
ــ�صيانة كهرباء الدير وتمديدات جديدة وتغيير نظام �ساعة الدير مع تركيب
مك ّبرات �صوت على برج بجانب ق ّبة الدير.
ــ تركيب كاميرات مراقبة داخل الدير وخارجه لحفظ الدير من ال�سرقات.
ــتح�سين مدخل الدير والمن�شية بزراعة الورد وال�شتول على �أنواعها
و�أ�شجار �صنوبر وخروب.
ــزيارات ميدان ّية للم�ستثمرين والأرا�ضي ومالحقة الإتفاق ّيات و�إعادة
تنظيمها و�إبرام اتفاق ّيات جديدة.
ــروبرتاج جديد عن الأب ب�شارة مع تلي لوميار والن�شرة مع الم�سيرة
ال�سنويّة ...ولقاءات لعائالت �أبونا ب�شارة من ّ
كل لبنان.
ــبرامج مخ ّيمات للك�شافة والحركات الر�سول ّية مع المرافقة والإر�شاد من
قبلنا واكت�شاف بع�ض وجوه الدعوة.
ــريا�ضات روح ّية �سنويّة عدد .2
ــ�إ�ستبدال الخوابي الفخّ اريّة القديمة ببراميل �ستانل�س لحفظ الزيت عدد
.15
غ�ساالت ون�شافات لق�سم الخدمات.
ــ �شراء ّ
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ي�ضم
ال�سيدة ما يليّ :
وردنا من الأب ن�ضال جبلي مع ّلم االبتداء في دير ّ
المدر�سية
الحياتية وال�شهادات
االبتداء �س ّتة �إخوة مختلفي الأعمار والخبرات
ّ
ّ
ا�ستمرت ثالثة �أيّام من
ّ
والجامعية ،كما �أجرى االبتداء دور ًة لتمييز الدعوات ّ
 29ني�سان�  إلى � 1أيّار � ،2017ض ّمت في �صفوفها ثمانية �شباب ُجدد يف ّت�شون
بغالبية عددهم،
عن دعوتهم ،ولربّما يكونون في عداد المبتدئين ال�سنة المقبلة ّ
�سوري من
م�صري من الإ�سكندريّة و�آخر
�شاب
ّ
ّ
كما يتوا�صل االبتداء مع ّ
ال�سويد.
نطلب من جميع الآباء �أن ي�ص ّلوا من �أجلنا وعلى ن ّية الدعوات.
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وردنا من الأب فار�س الخليفات رئي�س دير الق ّدي�س با�سيليو�س ومع ّلم
أميركي ما يلي:
االبتداء والم�ست�شار الأ ّول في الإقليم ال ّ
�إ ّن الآباء المخ ّل�ص ّيين هم حجر الزاوية لكني�ستنا الملك ّية الكاثوليك ّية  في
العالمّ .
ال�صيفي ما هي �إ ّال تمجيد
فكل خطوة من الخطوات التي يقومون بها �أبناء
ّ
للمخ ّل�ص ،وخدمة للأ ّم الرهبان ّية ّ
وللطائفة الملك ّية بر ّمتها .وهذه الأيّام ت�شهد
رهبان ّيتنا بكافّة �أديرتها ومراكزها عه ًدا من التط ّور والترميم والتجديد ،وذلك
بف�ضل �أدارتها الحكيمة وغيرتها ،الممثّلة بقد�س الأب العا ّم ومجل�س مدبّريه الذين
منحوا ثقتهم الأبويّة لإخوتهم الرهبانٍّ ،
كل في ديره �أو م� ّؤ�س�سته �أو مركزه ،وهنا
ال�صيفي للنهو�ض مج ّد ًدا والتجديد �أ ّو ًال
كان العمل الغيور والد�ؤوب من كافّة �أبناء
ّ
لمجد اهلل وثانيًا لخير الرهبان ّية والكني�سة جمعاء .و�أمام زحمة هذه الأعمال الم�ش ّرفة
والتي كان لنا ن�صيب فيها ،نورد ما يلي:
الحياة في الدير :

عدد الآباء والأخوة المخ ّل�ص ّيين في الواليات الم ّتحدة هو  ،15والمقيمين
في دير الق ّدي�س با�سيليو�س هو ( 6المطران عادل �إيل ّيا وثالثة �آباء وراهبان) و 12
�صباحا ،و�صالة
علمانيًّا .ن�شترك �سويًّا بالليتورج ّيا الإله ّية يوميًّا ال�ساعة التا�سعة ً
الخا�صة
الغروب ال�ساعة الخام�سة م�سا ًء ،وبوجبة الغذاء .كما نحتفل �سويًّا بالمنا�سبات ّ
بالكهنة ك�أعياد الميالد �أو ذكرى النذور الرهبان ّية والر�سامات الكهنوت ّية .وطب ًعا
ّ
خا�ص يقوم به :كا�ستقبال ز ّوار الدير ،وتقديم الخدمات الروح ّية
لكل واحد عمل ّ
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كاالعتراف والأر�شاد ،وم�ساعدة في خدمة بع�ض الرعايا الالتين ّية ،وخدمات في
الم�ست�شفيات.
دعوات رهبان ّية جديدة في ميثون:

للرهبانية هي الأخ
كان لنا فرح كبير هذه ال�سنة بقدوم دعوة جديدة
ّ
مروان الخوري ،كما �أنّنا بتوا�صل مع الأب �إبراهيم الح ّداد في كندا الذي يعمل
رهبانية �أخرى ،ونحن �أي�ضً ا بتوا�صل مع دعوتين ن�أمل قدومهما
بج ّد مع دعوة ّ
الرهبانية �إلى روما للبدء في
قريبًا  ،كما و�سيغادر الأخ مايك بعد �إبراز نذوره
ّ
درا�سة ّاللهوت.
الأن�شطة الرئي�س ّية للدير ومركز الريا�ضات الروح ّية:

ِ
الكور�س ّيو  )Corsillo(:برنامج ال ّريا�ضات الروح ّية للعلمان ّيين.
 1ــ
ال�صاعد.
خا�صة مع الن�شء ّ
 2ــ توجيه ال�شبيبة :وذلك بتنظيم لقاءات ّ
 3ــ الإعداد للزواج ،وهو برنامج معروف �شعبيًّا با�سم «دورة الخُ ّطاب».
 4ــالريا�ضات الروح ّية لمجموعات متن ّوعة من �أع�ضاء الإكليرو�س
والعلمان ّيين ،على مدار ال�سنة .
 5ــ�إ�ستقبال عدد كبير من �أبنائنا ال�شرق ّيين ال ّالجئين ،ال �س ّيما الوافدين من
�سوريا الذين ت�ش ّتتوا من ج ّراء النزاعات الم�س ّلحة ،ولي�س لهم من معيل
�أو معين في الواليات الم ّتحدة.
ال�صيفي لل�سنة الرابعة على التوالي ،الذي يقع في عيد
 6ــمتابعة المهرجان
ّ
الرب ،عيد الأ ّم الرهبان ّية .
ّ
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 7ــتقديم خدمات روح ّية متع ّددة يوميًّا :كاالعتراف والإر�شاد وا�ستقبال
ز ّوار الدير ،وتقديم الم�ساعدات غذائيًّا وماليًّا �أحيانًا لمن هم بحاجة،
وم�ساعدات في خدمة الرعايا الالتين ّية والم�ست�شفيات.
خا�صة
 8ــريا�ضات روح ّية كبرى في ال�سجن :ثالث م ّرات �سنويًّا ،وزيارة ّ
لل�سجناء �شهريًّا في �سجنهم لتقديم ما يلزم من خدمات روح ّية .
 9ــ كر�سم�س فير
 10ــ  كي واك K- Walk
 11ــ حفلة �سنويّة لبيت الريا�ضات .
 12ــ �إ�ستقبال ذخائر الق ّدي�س �شربل.
�أعمال في الدير:

في دير الق ّدي�س با�سيليو�س في ميثون ،ال زلنا ب�صدد تجديد وترميم الدير،
فخالل العا ّم الما�ضي وح ّتى الآن ،الأعمال م�ستم ّرة ونذكر منها:
أر�ضي وا�ستحداث غرفتي منامة ّ
خا�ص
لكل منهما ح ّمام ّ
 1ــ تجديد الطابق ال ّ
وذلك لت�سهيل ا�ستقبال ال�ضيوف.
 2ــتزيين الطابق ب�أكمله ببالط �سيراميك تجاوز  2300بالطة وعزل الغرف
والكوريدور ،وتلبي�س الجدران ب�ألواح �شيراك (جف�صين) ،دهان ،تدفئة،
�أثاث جديد...
 3ــ تجديد غرف الغ�سيل :بالط ،دهان ،ماكينات جديدة...
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 4ــ تجديد غرفة االجتماعات :دهان ،بالط جديد و�أثاث جديد.
 5ــ �صالون الدير :بالط ،دهان ،بع�ض �أثاث جديد.
 6ــالطابق الأ ّول في الدير( :ت�سع غرف منامة) :بالط ،دهان (للبع�ض منها)،
�أثاث جديد.
 7ــال�سكر�ست ّيا التابعة لكني�سة الدير :بالط ،دهان ،خزانة ثياب جديدة للبدالت
الكهنوت ّية.
 8ــبيت الريا�ضات الروح ّية� :إ�ستبدال حائط المطبخ ببناء �آخر جديد من جدران
�إ�سمنت ّية وحمايتها ب�ألواح بال�ستيك ّية جديدة لمنع الن�ش.
خا�صة بعد
 9ــ�شراء بيك ــ �أب جديد ،مع �شفرة لجرف الثلج من �أر�ض الديرّ ،
المالي على الدير.
خبرة الأعوام الثالثة المن�صرمة ،بهدف التوفير ّ
 10ــ �شراء �س ّيارة هوندا جديدة للدير موديل .2014
 11ــ�إ�ستئجار �س ّيارة جديدة للأب مارتن حياة لمدة ثالث �سنوات ،و�أخرى
للأب الري.
خا�صة بعد تزفيته
 12ــدهن الطريق العا ّم للدير بال�سلر ،وذلك للحفاظ عليه ّ
منذ حوالي �سنتين.
�إلى هنا نكون قد �ساهمنا في انجاز ما يقارب  % 75من الأعمال المنوي
�إنجازها.
جامعي ،حائز على
�أ ّما بالن�سبة لمكتبة الدير ،فقد عملنا على االت�صال ب�أ�ستاذ
ّ
دكتوراه في اخت�صا�ص الأر�شفة ،لر�ؤية المكتبة و�إمكان ّية �أعادة �أر�شفتها ،وفتح �أبوابها
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للطلبة والدار�سين .وبعون اهلل ّ
ّ
تمك ّنا من الو�صول الى اتفاق مع الجامعة الأردن ّية
لتفريغ دكتور في هذا االخت�صا�ص للعمل في الدير ،لمدة �سنة .و�سيزور الدير في
ال�سابع من �شهر تموز ولمدة �أ�سبوع ،كخطوة �أولى ،لتقديم درا�سة �أول ّية.
م�شاريع قيد التنفيذ:

غرفة جيم للدير� ،إ�ستحداث غرفة لأعمال ال�صيانة ومن�شرة خارج بناء الدير،
�إعادة ترميم وت�أهيل القاعة في �أ�سفل الكني�سة .وبهذا يكون ّتم ترميم الدير ب�أكمله .
يتو�سطهما تمثال ي�سوع الملك على
بناء مزار للق ّدي�س �شربل والأب ب�شارة ّ
يومي.
مدخل ال ّدير ،ليكون مزا ًرا ي�ستقبل الم�ؤمنين ب�شكل ّ
�سيتم التمويل لهذه الأعمال؟ الجواب ب�سيط ،نتيجة لثقة
�أ ّما كيف ومن �أين ّ
ال�سلطة الرهبان ّية و�شعور الأبناء بوجود �سلطة �أبويّة وا�سعة ال�صدر و ُمح ّبة ...ما كان
وثم بم�ساعدة بع�ض الأ�صدقاء� ،أ ّما التمويل كام ًال
م ّنا � ّإل ال�سعي والعمل �أ ّو ًال ب�أيدينا ّ
وفائ�ضً ا فهو من مح ّبي جمال بيت اهلل.
الرب،
ي ّت�ضح م ّما ق ّدمنا �أ ّن المنجزات الآنفة الذكر ّتم تحقيقها بعون ّ
و�سخاء المح�سنين من �أ�صدقاء الديرّ .
والكل يق ّدر كامل التقدير ما يتم ّتع به الآباء
المخ ّل�ص ّيون من �سمعة ح�سنة ٍ
وتفان في الخدمة ،وا�ست�ضافة كريمة للوافدين من
إلهي.
ال�شّ رق .وذلك ك ّله تمجي ًدا ال�سم المخ ّل�ص ال ّ
ختا ًما ،ن�س�أل بركتكم و�صلواتكم ّ
لنتمكن من موا�صلة ر�سالتنا ،ك�شهود
للرب ولرهبان ّيتنا الحبيبة.
ّ
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أهم
َ
و�صلنا من مدير دار العناية  -ال�صالح ّية ،الأب طالل تعلب ،الئحة ب� ّ
ُ
الن�شاطات واللقاءات التي �أقيمت في الدار خالل ال�سنة  ،2017-2016و�ضعناها
الزمني� ،أ ّما الأخبار المرفقة بال�صور فتجدونها على موقع الرهبان ّية
بح�سب الت�سل�سل ّ
إلكتروني ( ،)www.obslb.comبال�ضغط على زر «دار العناية».
ال
ّ

2016
 1ـ ـفي  18ت�شرين الأ ّول  ،2016ت�س ّلمت دار العناية اثنتي ع�شر كر�سيًّا متحر ًكا من
الخا�صة ولمن ال ي�ستطيعون ال�سير على
نادي روتاري �صيدا لذوي الحاجات ّ
�أقدامهم.
المخت�صة في دار العناية
 2ـ ـفي  13ت�شرين الثاني � ،2016شاركت المدر�سة
ّ
(موزاييك) في مارتون بيروت.
 3ـ ـفي  20ت�شرين الثاني � ،2016إحتفل الرئي�س العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان
إلهي بعيد دخول ال�سيدة العذراء الى الهيكل ،عيد دار العناية،
ديب بالق ّدا�س ال ّ
عاونه الآباء طالل تعلب ومكاريو�س وهبي وحبيب خلف و�شربل را�شد
تقديرا
وال�شما�س رامي ّ
حجارُ .ك ّرم خالل الق ّدا�س الأ�ستاذ جوزف الحاج ً
تقبل الرئي�س العام والآباء التهاني في �صالون
لعطاءاته .وفي ختام االحتفال ّ
الدار.
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 4ـ ـفي  21ت�شرين الثاني  ،2016ت�س ّلمت المدر�سة المخت�صة (موزاييك) ومركز
الموارد والتوجيه(� )Trait d’unionشهادة الت�صديق في الممار�سات الدامجة من
الفرن�سي للبحث والتدريب من �أجل
الوطني
الفرن�سي) المعهد
معهد INSHEA
ّ
ّ
ّ
تعليم ذوي الإعاقة وعمل ّيات التعليم ّ
المكيف) .وبهذا تكون الم� ّؤ�س�سة الأولى
في لبنان التي ت�أخذ وتعطي هذه ال�شهادة وفق معايير وزارة التربية الفرن�س ّية.
 5ـ ـفي  17كانون الأ ّول  ،2016بمنا�سبة عيد الميالد المجيد� ،أقامت جوقة المجد
(مغدو�شة) ري�سيتا ًال دينيًّا في كني�سة الدار.
 6ـ ـفي  18كانون الأ ّول  ،2016ت ّمت �إ�ضاءة زينة الميالد في دار العناية.
 7ـ ـفي  22كانون الأ ّول  ،2016في �أجواء االحتفاالت بعيد الميالد المجيدّ ،نظمت
بلديّة لبعا في دار العناية حف ًال تخ ّلله م�سرح ّية للأطفال وتوزيع هدايا لأوالد
المنطقة.
 8ـ ـفي  22كانون الأول  ،2016زار ال�شيخ �أحمد الحريري دار العناية مه ّنئًا الدار
ومديرها بعيد الميالد المجيد.
 9ـ ـفي  23كانون الأ ّول � ،2016أحيت جوقة �شبيبة المخ ّل�ص ري�سيتا ًال ميالديًّا في
كني�سة الدار.
 10ـ ـفي  27كانون الأ ّول  ،2016في �أجواء عيد الميالد المجيد �أي�ضً اّ ,نظمت
«م� ّؤ�س�سة الأر�ض البي�ضاء» بح�ضور رئي�سها النائب �أمل �أبو زيد في دار العناية
حف ًال ميالديًّا تخ ّلله م�سرح ّية غنوة.
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٢٠١٧
 11ـ ـفي  6كانون الثاني  ،2017زار مدير دار العناية الأب طالل تعلب دول َة الرئي�س
ف�ؤاد ال�سنيورة في مكتبه ،وتمحور اللقاء حول �أه ّم ّية تفعيل العمل الم�شترك
بين الم� ّؤ�س�سات العاملة في �صيدا وقراها ،والتركيز على دور دار العناية
كج�سر حوار وتالقي في المنطقة .ووعد الرئي�س ال�سنيورة بزيارة الدار في
وقت قريب.
 12ـ ـفي  15كانون الثاني � ،2017ضمن فعال ّيات و�أن�شطة منظمة الت�سامح وال�سالم
وتحت دافع الم�س�ؤول ّية االجتماع ّية واالن�سان ّية تجاه الآخرين ،قامت �سفيرة
النوايا الح�سنة في منظمة الت�سامح وال�سالم الدولية ،الم�ست�شارة الدول ّية هنادي
عبا�س ،بزيارة دار العناية ،يرافقها فريق العمل و�شخ�ص ّيات �إجتماع ّية و�إن�سان ّية
و�إعالمية في المنطقة .كان في ا�ستقبال الوفد مدير الدار الأب طالل تعلب
رحب الأب طالل بال�سفيرة وبالفريق المرافق لها وعر�ض
والهيئة الإداريّةّ .
بع�ض �أهداف الدار ومنها العمل على تنمية الإن�سان و�إي�صاله الى اال�ستقالل ّية
وع ّبر عن �أه ّم ّية روح التعاون والإن�سان ّية بين الأفراد و�ضرورة �إيجاد حلول
للم�شاكل االجتماع ّية.
ّثم �ألقت �سعادة ال�سفيرة كلمة �شكرت فيها الأب طالل على ا�ستقباله
وعر�ضت �أهداف ّ
المنظمة وحثّت على �ضرورة الأعمال والم�ساعدات االجتماع ّية
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و�أه ّم ّية الوحدة والتعاون من �أجل مجتمع �أف�ضلّ .ثم جالت ال�سفيرة مع الوفد على
المدر�سة المخت�صة وق ّدمت الورود
�أق�سام الدار من الم�ستو�صف الى المهنية الى
ّ
لأطفال المدر�سة.
 13ـ ـفي � 7آذار  ،2017جرى لقاء فرح في دار العناية بين الإغاثة الإ�سالم ّية و�أوالد
الرعاية.
 ١٤ـ ـ في � 10آذار  ،2017جرى االحتفال بعيد المع ّلم في الدار.
 ١٥ـ ـفي � 18آذار  ،2017و�ضمن ن�شاطات معهد التثقيف الديني في دار العناية� ،ألقى
راعي الأبر�ش ّية �سيادة المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد محا�ضرة بعنوان «ما بين
المدني والكن�سي».
الزواج ّ
 ١٦ـ ـفي � 18آذار  ،2017برعاية وزير ال�ش�ؤون االجتماع ّية ،معالي الأ�ستاذ بيار بو
المخت�صة في دار العناية  Mosaikحفل ع�شاء في دير
عا�صي� ،أقامت المدر�سة
ّ
القلعة ــ بيت مري ،تخ ّلله معر�ض من الم�شغل المحمي «ما تك ّبا ح ّوال» من
المخت�صة.
�صنع طالب المدر�سة
ّ
 ١٧ـ ـفي � 27آذار  ،2017زار ال�سفير الماليزي في لبنان ال�سيد باال �شاندران ثارمان
وعقيلته ،ترافقهما ال�س ّيدة ماجدة ال�سمارة ،دار العناية والتقى مدير الدار الأب
طالل تعلب ،وجال في ارجاء الدار والمعهد المهني والكني�سة والمدر�سة
المخت�صة موزاييك حيث التقى بمديرتها ال�س ّيدة �سو�سن �سميا.
ّ
 ١٨ـ ـفي  2ني�سان  ،2017كما في ّ
كل �سنة� ،أقامت الدار م�سابقة «جائزة �سليم غزال...
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اللبناني».
الوطني
مطران الحوار وال�سلم
ّ
ّ

 ١٩ـ ـفي  7ني�سان � ،2017أقامت جوقة �شبيبة المخ ّل�ص ر�سيتا ًال دينيًّا بعنوان «وقام
في اليوم الثالث».
 ٢٠ـ ـفي  9ني�سان  ،2017قام طالب نادي�ألوان في مدر�سة الفنون الإنجيل ّية ب�صيدا،
بم�شاركة الطوائف الم�سيح ّية االحتفال بعيد ال�شعانين ،في دار العناية ال�صالح ّية.
مجان ّية مختلفة،
 21ـ ـمن ني�سان  2017حتى �آذار � ,2018أُقيمت دورات تعليم ّية ّ
بالتعاون مع م� ّؤ�س�سة  AVSIلم ّدة �سنة كاملة (لغة �إنكليزيّة وعرب ّية ،ريا�ض ّيات
وكمبيوتر).
IECD

أوروبي للتنمية
 22ـ ـ�أ ّيار ّ ,2017تم توقيع االتفاق ّية بين دار العناية والمعهد ال ّ
المخت�صة بقيمة � 216ألف دوالر
بهدف �إكمال الطابق الثالث من المدر�سة
ّ
أميركي ,وجرى االنتهاء من العمل في �شهر �أيّار .2017
� ّ
 23ـ ـفي � 3أيار  ،2017حفل توزيع �شهادات م�ص ّدقة من  INSHEAعلى مد ِّربين
المخت�صة موزاييك وفريق عمل (.)Trait d’union
من المدر�سة
ّ
ال�سنوي.
 24ـ ـ في � 25أيار  ،2017نظمت مدر�سة موزاييك الكرم�س
ّ
 25ـ ـ في � 26أيار � ،2017أقيم حفل تخرج لطالب مهنية دار العناية.
 26ـ ـفي  6حزيران  ،2017ت�ش ّرفت الدار با�ستقبال الهيئة الإداريّة التج ّدد للروم
الكاثوليك.
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 27ـ ـفي  7حزيران � ،2017إبتهجت الدار بزيارة غبطة البطريرك غريغوريو�س
الثالث لحام.
 28ـ ـفي  8حزيران  ،2017ح�ضر ال�سيد مارك عودة ،رئي�س مجل�س �إدارة بنك عودة،
وال�صديق الحبيب لدار العناية ،لمتابعة �أعمال الترميم في مبنى الإدارة العا ّمة،
�ضم الى
مو�سع ّ
ومبنى الرعاية االجتماع ّية ،و�أمور �أُخرى .كما جرى اجتماع ّ
جانب مدير الدار والأب رامي حجار ،المهند�سين رامي ن�صار وفادي بدر
وطوني ال�شرتوني ونقوال ديب.
 29ـ ـفي  15حزيران � ،2017إحتفل �سيادة المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد بالق ّدا�س
إلهي.
إلهي بمنا�سبة عيد خمي�س الج�سد ال ّ
ال ّ
 30ـ ـمن � 7آذار الى  23حزيران  ,2017عملت م� ّؤ�س�سة الإغاثة الإ�سالم ّية مع �أوالد
ق�سم الرعاية الإجتماع ّية.
 31ـ ـفي  28حزيران  ،2017زار الأب طالل معالي وزير الزراعة اال�ستاذ غازي
زعيتر المحترم ،وح�ضرة المدير العا ّم للوزارة ال�صديق المهند�س لوي�س لحود
وتم البحث في �سبل التعاون ما بين الدار ووزارة الزراعة.
ّ
 32ـ ـفي  28حزيران ّ ،2017تم التوقيع على عقد الم�شروع الم�شترك مابين دار
المهني
�صي ومديريّة التعليم ّ
العناية ب�شخ�ص مديرها الأب طالل تعلب المخ ّل ّ
حجار
ب�شخ�ص مديرها العا ّم الأ�ستاذ �أحمد دياب ،بح�ضور الأب رامي ّ
وال�س ّيدة ماري فرن�سي�س .يهدف هذا العقد بالدرجة الأولى الى خدمة تالميذ
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المنطقة من ناحية فتح فروع واخت�صا�صات جديدة وتخفيف الأعباء المال ّية
عليهم ب�شكل كبير ،وفتح الأبواب �أمام فر�ص عمل جديدة لمع ّلمي الفروع
من �أ�صحاب االخت�صا�صات.
المخت�صة
 33ـ ـفي  12تموز  ،2017خ ّرج مركز الموارد والتوجيه والمدر�سة
ّ
موزاييك الدفعة الثانية من متد ّربي م�شروع تعزيز الممار�سات الدامجة في
المدار�س.
 34ـ ـ في  22تموز  ،2017حفل تخ ّرج طالب معهد الالهوت.
 35ـ ـفي � 13آب � ،2017أُقيم حفل تكريم الطالب المتف ّوقين في المركزيّة للتعليم
والتقني في الدكوانة ،بح�ضور وزير التربية الأ�ستاذ مروان حمادة،
المهني
ّ
ّ
ُك ّر َمت خالله خ ّريجة معهد دار العناية ،الطالبة �سالي عنداني الحائزة على
المرتبة الأولى في لبنان  BT3ق�سم المحا�سبة والمعلومات ّية بدرجة .17.74
كما حاز الطالب ب�شار ّنجار المرتبة الأولى في لبنان  15.54في ق�سم كهرباء
الماكينات.
Hilfswerk

 36ـ ـ�أيلول  ,2017في هذا ال�شهر ّتم توقيع اتّفاق ّية تعاون بين جمع ّية
النم�ساويّة العالم ّية ودار العناية ،ب�ش�أن ترميم وتجهيز م�صنع الحديد في الدار،
مجانًا ولم ّدة �س ّتة �أ�شهر.
و�إقامة دورات تدريب ّية بالحدادة الإفرنج ّية ّ
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قرية ال�صداقة
�إنطال ًقا من �أهداف و�أولويّات دار ال�صداقة واهتمامها في تربية الأجيال
و�إعدادهم لتح ّمل م�س�ؤول ّيات الم�ستقبلّ ،نظم الفريق التربوي في قرية ال�صداقة
بالتعاون مع جمع ّية حماية دورات تدريب ّية ل�شباب و�صبايا القرية لم ّدة �شهر عالجت
�سن المراهقة ،بالإ�ضافة الى تمارين عن
فيها موا�ضيع ثقاف ّية ،تربويّة ،وحاجات ّ
مهارات حيات ّية وكيف ّية تذليل ال�صعاب .ولقد القت هذه الدورات ا�ستح�سانًا كبي ًرا
لدى �ش ّبابنا.
ولأنّ للن�شاطات الترفيه ّية دو ًرا مه ًّما في تحقيق الذات وتكوين �شخ�ص ّية
م ّتزنة لدى الولد ،قمنا بتخ�صي�ص طابق الروف في البيت الثالث ليكون قاعة ترفيه
ج ّهزت بوا�سطة  LCD Projector، DVD، Sound Systemومقاعد جلديّة ،هي
تقدمة جمع ّية حماية ،لتكون ف�سحة ترفيه ثقاف ّية للأوالد ولم�شاهدة الأفالم التربويّة
والتثقيف ّية والترفيه ّية.
ومن �ضمن �سيا�سة �ضبط الإنفاق وتخفي�ض كلفة الت�شغيل ،جرى ا�ستبدال
جميع و�سائل الإ�ضاءة التقليديّة في القرية وفي ق�سم من المعهد بو�سائل جديدة
تعتمد تقنية الـ  ،LEDم ّما �سيوفر ا�ستهال ًكا بن�سبة  %30من الطاقة الكهربائ ّية .وفي
نف�س الإطار ا�ستح�صلنا على قر�ض من م�صرف لبنان بفائدة  %1لتوليد الطاقة
الكهرو�ضوئ ّية  Photo-voltaicفي قرية ال�صداقة والمعهد الفني بهدف توليد
الكهرباء عن طريق ا�ستخدام الطاقة ال�شم�س ّية ،وهذا �سوف يوفّر على ميزان ّية
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الم� ّؤ�س�سة ما يقارب ال  50.000د�.أ �سنويًّا� ،سوف نقوم بتحويلها �إلى م�شاريع
االجتماعي في منطقة
وتطور عملنا
اجتماع ّية واقت�صاديّة �أخرى ت�ؤ ّدي ك ّلها �إلى خير ُّ
ّ
البقاع.
وعم ًال ب�سيا�سة االكتفاء الذاتي ،قمنا في �شهر �شباط المن�صرم بحفر بئر
�أرتوازيّة ثانية بغية ت�أمين احتياجات القرية من المياه ال�ضروريّة لال�ستعمال .وها
نحن اليوم ب�صدد المبا�شرة ب�إن�شاء  10مح ّالت تجاريّة على طريق عام الفرزل بعدما
ر�سمت الخرائط كاملة وت ّمت درا�ستها ووافقت عليها ال�سلطة الرهبان ّية.
ومن �ضمن م�شروع متكامل لإعادة تح�سين وتحديث مباني القرية والمعهد،
ت ّمت �صيانة وتجهيز مطابخ القرية ب�أكملها ب�أجهزة جديدة بالإ�ضافة الى طر�ش ودهان
البيوت الأربعة وقاعة البيت الخام�س .كما ّتم تلبي�س تركيب القرميد الجميل على
�سطحي البيتين الخام�س وال�ساد�س .وحاليًّا نقوم ب�إلبا�س م�سبح القرية ح ّلة جديدة،
و�صب �أر�ض ّية جديدة وا�ستحداث جاكوزي بغية
من خالل �إ�ضافة م�ساحات خ�ضراء ّ
طبيعي جميل.
خلق مظهر ّ
كما وقمنا خالل هذا العام ،بالتعاون مع م� ّؤ�س�سة الر�ؤية العالمية ،ب�إعادة
ت�أهيل المبنى ال�سابع ليكون دار ح�ضانة للأوالد ،ف�أعيد تقطيعه من جديد بحيث
�أ�صبح ي�ضم ع�شر غرف للتعليم بالإ�ضافة �إلى غرفة �إدارة ،مطبخ وح ّمامات .كما
العلوي م ّما �أ ّمن عز ًال كام ًالّ ،ثم جرى دهان
ّتم ا�ستحداث �أ�سقف م�ستعارة للطابق
ّ
كامل المبنى من الداخل والخارج ب�ألوان تتنا�سب مع وجهة ا�ستعماله الجديدة.
ولقد جرى توقيع عقد لت�شغيله بالتعاون مع الم� ّؤ�س�سة المذكورة ،وهو ي�ستقبل
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�صباحا
اليوم حوالي  400طفل من الالجئين ال�سوريّين بدوامي عمل من التا�سعة ً
وح ّتى الثانية ع�شرة ،ومن الواحدة ظه ًرا ح ّتى الرابعة.
المهني فقد �أُعيد تق�سيم مكاتب الإدارة بطريقة �أكثر مالءمة
�أ ّما في المعهد ّ
خا�ص ب�أفراد الهيئة
مع متط ّلبات العمل فيه ،فجرى ا�ستحداث مطبخ جديد ،وح ّمام ّ
خا�صة بالطالبات ك ّلها مج ّهزة ب�أحدث اللوازم .كما ّتم
الإداريّة ،وح ّمامات �أخرى ّ
ع�صري مع
بناء وتجهيز كافتيريا للطالب والمع ّلمين والموظفين ن ِّفذت بت�صميم
ّ
وخارجي من الحجر والخ�شب وتت�ضمن:
داخلي
ّ
ديكور ّ
مطبخً ا جدي ًدا مع كافّة لوازمه store ،حديثًا مج ّه ًزا لبيع الم�أكوالت،
ح ّمامين جديدين� ،صالة ا�ستقبال مج ّهزة بو�سائل تدفئة وتبريد تت�ض ّمن طاوالت
وكرا�سي ح�سب الت�صاميم الع�صريّة .تجدر الإ�شارة �إلى �أ ّن الكافتيريا مت ّممة بجميع
ال�شروط ال�صح ّية.
هذا وقمنا بتجهيز موقف لل�سيارات خلف المعهد ي ّت�سع لحوالي 700
خا�ص ي�صل
�سيارة .ولقد جرى ت�أمين مداخل ومخارج �آمنة لل�س ّيارات ،وبناء درج ّ
الموقف بمكان عمل ّ
موظفي م� ّؤ�س�سة الر�ؤية العالم ّية.
مهنية للط ّالب بطريقة ع�صريّة
�أ ّما الم�شروع الرائد فكان تجهيز مكتبة ّ
حيث قُ� ِّسمت بخزائن جديدة ُخ ِّ�ص�ص ّ
معينة من الإنكليزيّة
كل منها لكتب بلغة ّ
ٍ
بطريقة ت�ساعد على �إتمام البحوث �أو
وتم توزيع طاوالت وكرا�سي
والفرن�سية ّ
ّ
المطالعة.
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المهني
المعهد
ّ
المهني،
مع بداية �شهر �أيلول من العام � 2016أقام معهد دار ال�صداقة
ّ
مجان ّية لط ّالب
بالتعاون مع غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة ،دورة تدريب ّية ّ
زحلة والبقاع لم ّدة �شهرين ،في االخت�صا�صات التالية :ميكانيك �سيارات-كهرباء
عام-تكييف وتبريد-م�ساعد طاه -واخت�صا�صات غيرها كالكمبيوتر-المحا�سبة
والت�سويق� .شارك في الدورة � 175شابًّا و�شابّة من كافة المناطق البقاع ّيةّ ،ثم �أُعيد
تنظيم دورة ثانية مع بداية �شهر �شباط من العام  2017في االخت�صا�صات ذاتها وقد
ح�ضرها  165طالبًا وطالبة.
كما �أُقيمت في المعهد دورة في اللغة الإنكليزيّة ،م�ستوى �أ ّول ،بالتعاون
مع م�ؤ�س�سة  Avsiمن  2016/11/4ولغاية  ،2016/12/31ح�ضرها  25طالبًا
وطالبة من الجن�س ّيتين اللبنان ّية وال�سوريّة.
المهني،
وفي الثامن من كانون الأول من العام ّ 2016نظم معهد دار ال�صداقة ّ
بالتعاون مع الرهبان ّية العالم ّية البندكت ّية ،دورة لم ّدة ثالثة �أ�شهر في المعلومات ّية
الإداريّة ،وقد ح�ضرها  35طالبًا وطالبة.
�أ ّما بتاريخ  19و  20كانون الثاني من العام  2017فقد ّنظمت م� ّؤ�س�سة
المهني دورة م ّدتها يومان لط ّالب �صفوف ،BP-BT
الر�ؤيا العالم ّية ،في المعهد
ّ
وكان مو�ضوعها النظافة وطرق فرز النفايات المنزل ّية والمدر�س ّية وغيرها .ولقد
جرى �شرح كيف ّية تدوير النفايات لإعادة ا�ستعمالها م ّرة �أخرى .ولقد منحت الر�ؤية
العالم ّية المعهد ثمانية م�ستوعبات ملونة ال�ستعمالها لهذا الغر�ض.
84

دار ال�صداقة

وفي ال�سابع من �شباط عام  2017وبالتعاون مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماع ّية
المنزلي والعنف �ضد المر�أة ،ح�ضرها طالب
�أقيم للطالب محا�ضرة حول العنف
ّ
وثائقي عن مخاطر العنف وعن �ضرورة
 ،BT3-BT2-BT1وقد ّتم عر�ض فيلم ّ
احترام المر�أة كقيمة اجتماع ّية فاعلة ،ور ّكز المحا�ضرون على �أنّ احترام المر�أة يبد�أ
من المنزل والمدر�سة من خالل احترام الأخوات والأ ّمهات وينتهي في المجتمع
حيث االحترام المتبادل بين الن�ساء والرجال.
الدرا�سي  2016فقد نال الطالب
على �صعيد نتائج االمتحانات الر�سم ّية للعام
ّ
اليا�س م�شعالني� ،شهادة البكلوريا ف ّن ّية ،ق�سم الم�ساحة ،المرتبة الأولى في البقاع
والثانية في لبنان .كما نال الطالب طوني �سماحة� ،شهادة التكميل ّية المهن ّية ،فرع
م�ص ّلح تلفزيون ،المرتبة الأولى في ّ
كل لبنان عن هذه ال�سنة والطالب جلبير نخله
نال نف�س المرتبة في العام الما�ضي .وها نحن اليوم ننتظر �صدور نتائج االمتحانات
الر�سم ّية لهذا العام ،ع�سى اهلل يوفّق ط ّالبنا ويك ّلل جهودهم بالنجاح.
وفي الختام� ،إنّنا �إذ نتم ّنى لمجميع م� ّؤ�س�ساتنا و�أديارنا الت�ألّق في خدمتها،
ف�إنّنا ن�سعى من جهتنا �إلى و�ضع دار ال�صداقة على ّ
�سكة النجاح الدائم لخدمة ق�ض ّية
الإن�سان.
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وردنا من الأب عبداهلل عا�صي رئي�س المدر�سة ما يلي :ت� ّأ�س�ست مدر�سة
الق ّدي�س يو�سف  -حو�ش الأمراء في العام  1966بموجب مر�سوم رقم 6363
تاريخ  .1966/12/24ومع نهاية ال�سنة التا�سعة ال�ستالمنا �إدارتها ،ونتيجة لهذا
العمل نورد ما يلي:
ــ ح�صل ط ّالبنا على تقدير «ج ّيد ج ًّدا» و«ج ّيد» في االمتحانات الر�سم ّية،
نذكر منهم:
:2013/2012كارن عني�سي تقدير «ج ّيد ج ًّدا» وج�سيكا قبجي وجيني �أبو
ياغي «ج ّيد».
 :2014/2013النجاح مئة بالمئة.
 :2015/2014جويل م�ساعد معدل  18.59المرتبة الثانية في البقاع.
عماد قبجي وماري �سول ج ّبور تقدير «ج ّيد ج ًّدا».
		
� :2016/2015أمين الهندي و�ساندي مظلوم تقدير «ج ّيد ج ًّدا».
ليت�سجلوا
ال ب ّد من التنويه ب�أ ّن المدار�س الثانويّة كافّة تطلب م ّنا توجيه ط ّالبنا ّ
في معاهدها لأنّ ط ّالب مدر�ستنا يتب ّو�ؤن المراتب الأولى عندها.
�شارك هذا العام طالبان من المدر�سة في م�سابقة الريا�ض ّيات التي ّنظمها
مكتب الإر�شاد والتوجيه في وزارة التربية وقد ح�صل الطالب �إيلي �أبو ن ّعوم على
المرتبة الأولى في لبنان.
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حر�صت الإدارة على تقوية اللغات الأجنب ّية والريا�ض ّيات ومختلف الموا ّد
في المدر�سة .والأهل ي�شكرون دائ ًما النظام المم ّيز واالن�ضباط الذي تتح ّلى بهما
المدر�سة .كما ّتم تنظيم ع ّدة محا�ضرات تربويّة ونف�س ّية وعلوم اجتماع ّية.
ــ ي�شارك الط ّالب بمنا�سبة الأعياد بزيارة المر�ضى في الم�ست�شفيات ودور
العجزة وتقام ع ّدة حفالت في المنا�سبات الوطن ّية والروح ّية وعيد الأ ّم و�أعياد ميالد
الط ّالب �شهريًّا.
ــ تر ّكز الإدارة على الحياة الروح ّية وال�صلوات واالحتفاالت بالأعياد التي
ي�شترك فيها جميع الط ّالب والأ�ساتذة م�سيح ّيين وغير م�سيح ّيين ،وي�شارك الجميع
الم�سيحي.
�أي�ضً ا في ما ّدة التعليم
ّ
ــ ت َُّنظم رحالت ثقاف ّية ترفيه ّية للطالب وزيارة �أماكن �أثريّة لمختلف
الأرا�ضي اللبنان ّية.
الدرا�سي.
ــ وحلقات علم ّية للأ�ساتذة� ،أق ّله ثالث م ّرات خالل العام
ّ
ــ ال�شكر هلل ،رغم الأحوال الإقت�صاديّة المتر ّدية والأق�ساط المتدنّية والتي ال
ذاتي.
يمكن زيادتها لأ�سباب اقت�صاديّة ولوج�ست ّية ،ال ديون على المدر�سة بل اكتفاء ّ
ــ ن�شير �أي�ضً ا �أنّنا ا�ستح�صلنا على عقد �إيجار مع بلديّة زحلة لم ّدة � 99سنة
على ملعب مجاور للكني�سة حيث �سيقام مر�آب ي ّت�سع لأربعين �س ّيارة وقاعة راعويّة
�أُنجزت خرائطها التف�صيل ّية وح�صلت على موافقة الهي�أة القانون ّية.
�أ�شكر الإدارة الرهبان ّية على ثقتها و�أدعو لأ ّمنا الرهبان ّية التي نعمل با�سمها
دوام النم ّو واالزدهار.
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وردنا من الأب يو�سف ن�صر رئي�س مدر�سة ال�سان �سوفور  -جعيتا ما يلي:
الدرا�سي  ،2017/2016مجموع ًة
�أقامت مدر�سة �سان �سوفور ــ جعيتا ،خالل العا ّم
ّ
من الن�شاطات وفقًا للمنا�سبات والأعياد الدين ّية والوطن ّية.
� ًأول في عيد اال�ستقالل �إ�ستقبلت فوج الفهود من وحدة القوى ال�س ّيارة في
ع�سكري �أمام ّ
الطلب.
�ضب ّيه لتقديم عر�ض
ّ
ثان ًيا  لمنا�سبة عيد الميالد ،زار بابا نويل ق�سم الح�ضانة ووزّع الهدايا على
التالميذ.
ثالثًا في �أ�سبوع ال�صالة من �أجل وحدة الكنائ�س� ،أُقيم ق ّدا�س احتفل به قد�س
الأب مي�شال ج ّبور ،كاهن رع ّية مار مارون  -جعيتا ،بح�ضور الأب
بطر�س عازار الأمين العا ّم للمدار�س الكاثوليك ّية والأب �إبراهيم �سعد
كاهن رع ّية مار نقوال  -بلونة وال�ش ّما�س �أنطوان جرج�س.
المريمي� ،شارك ّ
طلب ّ
الثانوي في
ال�صف الأ ّول والثاني
راب ًعا خالل ال�شهر
ّ
ّ
معر�ض الدرا�سات المريم ّية في جامعة اللويزة.
خام�ساً خالل �شهر ني�سان� ،أع ّد تالمذة �صفوف المرحلة الأ�سا�س ّية الثانية م�شرو ًعا
الفرعي الم�ؤ ّدي �إلى المدر�سة .ه ّن�أ
بيئيًّا �شمل االهتمام بنظافة الطريق
ّ
بعده رئي�س بلديّة جعيتا ،الأ�ستاذ وليد بارود ،التالمذة على وعيهم
البيئي .كما ّتم ا�ستحداث �أحوا�ض خ�شب ّية لزراعة الزهور في ملعب
ّ
المدر�سة ،وقد �شارك الأهل في هذا الن�شاط بفرح و�سعادة.
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ال�سنوي الأ ّول
�ساد�سا بمنا�سبة عيد ال�صعود� ،أقامت المدر�سة مهرجانها
ّ
ً
وت�ض ّمن الن�شاطات التالية:
♦ ق ّدا�س عيد ال�صعود ،تر�أّ�سه قد�س الأر�شمندريت نبيل واكيم النائب العا ّم
بح�ضور �سعادة الأمين العا ّم للمدار�س الكاثوليك ّية ،الأب بطر�س عازار والآباء
اليا�س �صليبا واليا�س مايو و�شارل �شام ّية ومي�شال نقوال.
الداخلي بقيادة العقيد زياد مراد
♦ �أم�سية غنائ ّية �أحيتها مو�سيقى القوى الأمن
ّ
وبم�شاركة الفنانين �شادي عيدموني و�صونيا بعينو وماريّا عازار ،برعاية وح�ضور
�سيادة المطران كيرلّ�س ب�ستر�س ،وح�ضور النائب العا ّم الأر�شمندريت نبيل واكيم.
♦ م�سرح ّية «�شي فا�شل» للف ّنان زياد الرحباني مع ّ
طلب الحلقة الثانويّة من
�إعداد الأ�ستاذ جان د ّكا�ش وبح�ضور الف ّنانة القديرة وفاء طربيه.
الدرا�سي بح�ضور الفنان القدير �أ�سعد ر�شدان.
♦ حفلة نهاية العا ّم
ّ
ثقافي من �إعداد ّ
طلب مرحلة الرو�ضات وال�صفوف االبتدائ ّية
♦ معر�ض ّ
والتكميل ّية والثانويّة.
♦ كرم�س للألعاب بم�شاركة حركة الق ّدي�س بول�س ر�سالة مح ّبة.
ال�سنوي للمدر�سة بح�ضور ال�س ّيدة منى فريد هيكل الخازن.
♦ الع�شاء
ّ
�ساب ًعا في الع�شرين من حزيران  ،2017كانت المدر�سة على موعد مع تخ ّرج
طالب ّ
�صف الرو�ضة الثالثة وط ّالب ال�صفوف النهائ ّية ،برعاية وح�ضور
وزير الإعالم الأ�ستاذ ملحم ريا�شي وح�ضور مدير عام �أمن الدولة
اللواء طوني �صليبا ،و�أقيم احتفال لتكريم المتف ّوقين برعاية وح�ضور
الدكتور �سليم ال�صايغ نائب رئي�س حزب الكتائب اللبنان ّية.
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وردنا من الأب ربيع �أبو زغيب كاهن رع ّية المخ ّل�ص في مونتريال-كندا
ما يلي :يمكننا �أن نطلق على هذا المقال ن�شاطات كاتدرائ ّية المخ ّل�ص التي ال تنام.
حركة وبركة هي الن�شاطات التي تك ّللت في كاتدرائ ّية المخ ّل�ص في كندا.
احتفالي
�أيلول �إفتُ َتحت ال�سنة الرعائ ّية في �شهر �أيلول  ،٢٠١٦بق ّدا�س
ّ
بمباركة راعي الأبر�ش ّية المطران �إبراهيم �إبراهيم لكافّة الن�شاطات
والحركات والأخويّات والجوقات.
رعوي.
كانون الأول في الرابع من هذا ال�شهر ،وبمنا�سبة عيد البربارة� ،أُقيم غداء ّ
ميالدي.
 في العا�شر من هذا ال�شهر ولغاية ال�سابع ع�شر منه �أقيم بازار
ّ
ربت الكاتدرائ ّية �إذ �أحيت الميالد في ر�سيتالين :الأ ّول مع
ق�صت و َط ْ
 َر ْ
جوقة �أنطاكيا ،في العا�شر من هذا ال�شهر ،والثاني مع �أطفال حركة
ميداد ،في ال�سابع ع�شر منه.
روحي
 في الثامن ع�شر من هذا ال�شهر «ليلة في بيت لحم»� ،إحتفال ّ
وترفيهي للأطفال بالإ�ضافة الى هدايا وبابا نويل ،بالإ�ضافة الى
ّ
القدادي�س وال�صلوات ليلة ويوم عيد الميالد.
و�أخي ًرا و ّدعت الكاتدرائ ّية �سنة  ٢٠١٦في �سهرة غنائ ّية ورعويّة وا�ستقبل
احتفالي لمباركة ال�سنة الجديدة.
الم�ؤمنون �سنة  ٢٠١٧بق ّدا�س
ّ
�شباط  في عيد الع�شّ اق ،عيد المح ّبة ال�صادقة� ،إحتفل المح ّبون وع ّبروا عن
ح ّبهم لبع�ضهم البع�ض ،في حفلة ّنظمتها �س ّيدات الرع ّية.
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 «عال�سما زيارة مع بونا ب�شارة»ّ :نظمت الكاتدرائ ّية �أم�سية �صالة تخ ّللها
مواقف ح ّية عن �سيرة حياة الأب ب�شارة �أبو مراد ،بال�صوت وال�صورة،
وتم فيها
بالإ�ضافة �إلى ترانيم و�شهادة حياة و�صالة من �أجل المر�ضىّ .
م�سرحي وت�أ ّم ّلي ب�شكل حوار بين الأب ب�شارة �أبو مراد و�أ ّمه،
عر�ض
ّ
�أظهر مدى ّ
تفطر �أح�شائها ب�سبب ال�شوق الذي خالج ف�ؤادها.
 في ال�ساد�س والع�شرين من �شهر �شباط� ،إفتتحت الرع ّية يوبيلها الـ
احتفالي بوجود ّ
كل �أبناء الرع ّية و�أ�صدقائها ووزير
 ١٢٥في ق ّدا�س
ّ
اللبناني الأ�ستاذ ملحم ريا�شي ،القادم من لبنان .وانتقل
الإعالم
ّ
الملكي ومن بعدها قمنا
الجميع لالحتفال في القاعة الكبرى لل�سنتر
ّ
ب�ضيافة الوزير وفعال ّيات الجالية في منزل المطران �إبراهيم �إبراهيم.
رب القوات
أربعيني :بالإ�ضافة الى ال�صلوات الطق�س ّية ،يا ّ
�آذار  ال�صوم ال ّ
والمدائح والأقدا�س ال�سابق تقد�سها والقدادي�س اليوم ّية ،ففي
الأحدين أال ّولين من ال�صوم �أُقيمت الزيّاحات والتطوافات في الأحد
الأ ّول بالأيقونات وفي الأحد الثاني بالذخائر المق ّد�سة.
 في الأ�سبوع الثاني من �آذار ،وهو �أ�سبوع عطلة في المدار�س� ،أقامت
الكاتدرائ ّية كرنافا ًال للعائالت في  ١١ ،١٠و .١٢ت�ض ّمن هذا الن�شاط
�ألعابًا هوائ ّية ،م�أكوالت وم�شروبات وغذا ًء رعويًّا ،واختُتم اليوم الثالث
بحلقة عنوانها «بالمح ّبة التح ّدي» وهي �أ�سئلة و�أجوبة عن الإنجيل.
 في الآحاد الثالثة الأولى �أُجري للخُ ّطاب دورة �إعداد للزواج ت�ض ّمنت
حلقات وموا�ضع نف�س ّية وروح ّية وكتاب ّية وجن�س ّية واجتماع ّية.
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لم ّدة ثالثة �أيّام  ٢١ ،٢٠و� ٢٢أقيمت ريا�ضة روح ّية من قبل الواعظ
خ�ص ًي�صا من لبنان وجال على الرعايا
الأب بول�س الفغالي الذي جاء ّ
الملك ّية في وي�ست �أيلند وتورنتو ووينذر.
في خمي�س الأ�سرار زار الم�ؤمنون �سبع كنائ�س ومن بعد رتبة ال�صلب
ال�صيامي.
توجه الم�ؤمنون �إلى القاعة للع�شاء
م�سا ًء ّ
ّ
في ال�سبوت الثالثة الأولى� ،إحتفل الأطفال بالقربانة االحتفال ّية.
�أيار
في ّ
كل يوم من هذا ال�شهر تعبق الكاتدرائ ّية ب�صالة الم�سبحة الورديّة،
اليومي.
ومن بعدها الق ّدا�س ّ
غ�صت الكاتدرائ ّية بالم�ؤمنين في عيد �شفيعة الأمور الم�ستع�صية
 ّ
الق ّدي�سة ريتا ،في الثاني والع�شرين من �شهر �أيار.
وفي ال�سابع والع�شرين من �شهر �أيّار �أُقيمت الذبيحة الإله ّية ومن
بعدها تطواف وم�شاعل مع تمثال عذراء �س ّيدة فاطيما بمنا�سبة مرور
المريمي ُ�أقيم
� ١٠٠سنة على ظهور ال�س ّيدة للأوالد .وفي نهاية ال�شهر
ّ
ق ّدا�س مع تراتيل مريم ّية وتطواف حول الكاتدرائ ّية.
حج باال�شتراك مع كني�سة مار اليا�س  -الفال ،التي
 �أُقيمت رحلة ّ
يخدمها الأب برنار با�سط ،الى �س ّيدة «ب�شوات» في كندا.
حزيران ي�ص ّلي الم�ؤمنون ّ
اليومي م�سبحة قلب ي�سوع.
كل يوم قبل الق ّدا�س ّ
في  ٢حزيران �أُطلق برنامج ر�سم الأيقونات على جدار الكاتدرائ ّية
وتخ ّلله �شرح للم�ؤمنين ،بعدها ُق ّدم لهم كتاب عن الأيقونات.
ويتم التح�ضير لحدثين كبيرين في هذا ال�شهر الأ ّول� :إحتفال لقلب
ّ
إلهي.
ي�سوع مع الكنائ�س ال�شرق ّية كافّة وخمي�س الج�سد ال ّ
92

ات
فر ِّ ق
مت

�إنهاء �إخت�صا�صات

 1ـ ـ الأب حبيب خلف :نال �شهادة الدكتوراه
القانوني من الجامعة الحبريّة
في الحقّ
ّ
مبتدئان جديدان في دير مار الالتران ّية في روما ،و�أطروحته كانت بعنوان
حق الدفاع
«بُطالن �أحكام الزواج النتقا�ص ّ
با�سيليو�س في ميثون:
ح�سب القوانين ال�شرق ّية».
الخمي�س  13ت�شرين الأ ّول  2016لب�س
«La nullité des sentences matrimoniales
ميخائيل هام ، Michael Hamm
pour violation du droit de la défence selon
le C.C.E.O».
أميركي الأ�صل ،مواليد  ،1969ثوب
ال ّ
خ�ص ًي�صا الى روما
االبتداء عن يد مع ّلم المبتدئين ورئي�س دير ولقد �سافر الأب العا ّم ّ
مار با�سيليو�س الأب فار�س خليفات ،في لح�ضور جل�سة الدفاع ونيل ال�شهادة ،التي ت ّمت
الدير المذكور في ميثون (الواليات الم ّتحدة يوم الأربعاء في  21حزيران  ،2017وح�ضرها
الأميركية) ،بح�ضور �سيادة المطران جان �أي�ضً ا الآباء� :سليمان �أبو زيد ومطانيو�س حدّاد
ّ
عادل �إيليا والأبوين مارتن حياة والري وعبدو رعد وو�سيم الم ّر وجيلبير وردي.
ّ
تومينلي و�أهل المبتدئ الجديد.
الإثنين � 21آب � ،2017أثناء الليترجيا  2ـ ـ الأب �أنطون ق�سطنطين :نال �شهادة
القانوني من جامعة
الإلهية� ،ألب�س رئي�س الدير ومع ّلم المبتدئين اللي�سان�س في الحقّ
ّ
ُ
ّ
ثوب االبتداء الرهباني الحكمة في بيروت ،وح�ضرها الأب العا ّم
الأب فار�س خليفات َ
ّ
للأخ الجديد مروان الخوري (من دوما  -يرافقه الأب �شربل را�شد ،وعنوان �أطروحته
لبنان) ،وعاونه الآباء مارتن حياة والري (�سينود�س «عين تراز» �سنة  1909لكني�سة
تومن ّلي ،بح�ضور البع�ض من �أهل الأخ الروم الملك ّيين الكاثوليك):
«Le synode de «Aïn Traz» de 1909 de
الجديد وجمع من الم�ؤمنين.
l'Eglise Grecque Melkite Catholique».
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وف��ي��ات م��ن �أب��ن��اء الرهبان َّية

ذمة اهلل
�صي في ّ
   الأر�شمندريت حنّا نخّ ول المخ ّل ّ

�صباحا،
	ال�سبت  29ت ّموز  ،2017ال�ساعة الثالثة ً
�أ�صابت الأب ح ّنا نخّ ول ،وهو في غرفته في مم�شى بوالد
المخ�ص�ص للم�سنين ،ذبحة قلب ّية حا ّدة لم تمهله �سوى ب�ضع
ّ
دقائق ،فارق على �أثرها الحياة ،وهو في ال�سنة الثامنة
والثمانين من عمره ،والثامنة وال�ستين من نذوره الرهبان ّية،
والواحدة وال�ستين من ر�سامته الكهنوت ّية .و�أُقيم له ج ّناز خا�شع في كني�سة دير المخ ّل�ص،
بعد ظهر يوم الإثنين  31ت ّموز ،تر�أّ�سه راعي الأبر�ش ّية المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد
والرئي�س العا ّم وا�شترك فيه الآباء المدبّرون وجمهور كبير من الكهنة والرهبان
عم
المخ ّل�ص ّين والأ ّم العا ّمة منى وازن مع وفد من الراهبات المخ ّل�ص ّيات ،وح�ضور ابن ّ
الأب ح ّنا ال�س ّيد بيتر نخّ ول وزوجته ،وجمهور من المعارف والأ�صدقاء.
و�ألقى ح�ضرة الأب نقوال �صغبيني كلمة الت�أبين با�سم الرهبان ّية ،هذا ّن�صها:
�سيادة المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد المو ّقر ،راعي الأبر�ش ّية ال�سامي االحترام،
�سيادة الرئي�س العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب الجزيل االحترام،
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العامة للراهبات المخ ّل�صيات منى وازن الجزيلة االحترام،
ح�ضرة الأ ّم الرئي�سة ّ
الآباء المد ّبرين والأخوات المد ّبرات الكرام
الآباء والأخوات الأج ّ
الء� ...أه َل الفقيد الكرام� ...أ ّيها الأخوات والإخوة المحترمون.

مجد في ال�سماوات،
«�أ ّيها المخ ّل�صّ ،
هذا الذي ترك العالم وعا�ش ب�سيرة نق ّية وتقوى»

الموت اليوم �شيخً ا جلي ًال من �شيوخ رهبان ّيتنا المخ ّل�ص ّية وواح ًدا من
يغ ّيب
ُ
الزمني ،مختت ًما
رعيلها القديم ،الأب ح ّنا نخّ ول ،بعد ثمان وثمانين �سنة من عمره ّ
بذلك م�سير ًة طويل ًة من العطاء والخدمة والبذل في �سبيل ازدهارها ،دامت �إحدى
و�س ّتين �سن ًة من الكهنوت ،وثمان و�س ّتين من الحياة الرهبان ّية.
العلماني ف�ؤاد) في  11حزيران �سنة  1929في مدينة
فقد ُولد الأب ح ّنا (وا�سمه
ّ
حيفا ،من �أبوين فا�ضلين هما جاد نخّ ول وح ّنة الزهر .وفي تلك المدينة الجاثمة على
�شاطىء هادىء عند �أقدام جبل الكرمل ،والتي �أعطت الرهبان ّية ك ًّما من الآباء الذين
تفتخر بهم وتعت ّز ،ن�ش�أ الأب ح ّنا طف ًال يت�ش ّرب التقوى ومح ّبة اهلل من عائلته الم�شهود
لها بالتقوى ،ومن الآباء المخ ّل�ص ّيين الذين خدموا فيها ّ
بكل غيرة و�إخال�ص ح ّتى ارتبط
ا�سمها ارتبا ًطا وثيقًا با�سم دير المخ ّل�ص.
دخل الدي َر في  8كانون الثاني �سنة  ،1943وتابع درو�سه في الإكليريك ّية
ال�صغرى ،الى �أن �أبرز النذور الم ؤ� ّقتة في � 13شباط �سنة  ،1949فالم�ؤبّدة في  20كانون
الثاني �سنة  ،1954وانتهى الى الر�سامة الكهنوت ّية في  22ني�سان �سنة  ،1956على يد
المث ّلث الرحمات المطران �أغابيو�س نعومّ ...ثم انطلق يعمل ّ
بكل حما�س في كرم
الرب وفي حقل الرهبان ّية ،حيثما كانت تع ّينه ال�سلطة.
ّ
نرافقه بال�صالة طالبين ومت�ض ّرعين الى الديّان العادل ،العارف القلوب والفاح�ص
عمل مهما �صغُر ،ح ّتى ولو كان ك�أ�س ٍ
لطفل
ماء بارد ٍ
الكلى ،والذي ال يَ�ضيع لديه �أج ُر ٍ
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�صغير ،لكي يكاف�أه �أ�ضعاف الأ�ضعاف على �أعماله ال�صالحة ،هو الذي نذر نف�سه لخدمة
الرب والإن�سان من خالل الكهنوت المق ّد�س...
ّ
�أيّها الإخوة� ...إنّ االلتزام بمتط ّلبات الحياة الرهبان ّية واختيار ال�سلوك بموجبها،
لي�سا بالأمر اله ّين .فذلك يتط ّلب قناع ًة عميق ًة ب�أه ّميتها ،وجه ًدا متوا�ص ًال ّ
لتخطي العوائق
عي�ش مح ّب ِة
التزام ِ
الذات ّية والب�شريّة التي تحول دون تحقيق ما يتع ّهد به الراهب من ِ
�صراع
الم�سيح عبر نذور الفقر والع ّفة والطاعة .ولذلك قد تبدو حيا ُة الراهب حيا َة ٍ
الرب و�أمام جماعة الإخوة ،من جهة ،وبين معاك�سات
ٍ
متوا�صل بين ما يتع ّهد به �أمام ّ
الطبيعة الب�شريّة ،من جهة �أخرى .وهذا ما يع ّبر عنه الق ّدي�س بول�س في ر�سالته الى
الروماني ّين ،حيث يقول« :لأنّ ما �أريد من ال�صالح ال �أفعله ،و�أ ّما ما ال �أريد من ال�ش ّر ف�إيّاه
�أفعل» (رو  .)19/7وفي ذلك فحوى الحوار الذي يدور بين الرئي�س العا ّم والراهب
طالب الحيا َة الرهبان ّية المتق ّدم الى النذور المق ّد�سة� ،إذ يُلفت ذاك نظ َر هذا الأخير الى
ِ
الرهباني لي�س مفرو�شً ا بالزهور والرياحين ،بل هو طريق �صعب
�أن �سلوك الطريق
ّ
اليومي» لأجل
الروحي الذي قد ي�صل الى ح ّد «الموت
يتط ّلب الجهاد والكفاح
ّ
ّ
الم�سيح ،على ما قال بول�س الر�سول�« :إنّنا لأجلك نُمات النهار ك ّله» ( 2كور ...)10/4
الرب �سيحا�سب لي�س على مقدار الوعد ،بل على مقدار التنفيذ...
ويح ّذره من �أنّ ّ
فقيدنا الأب حنّا نخّ ول ،جاهد في مختلف مراحل حياته الجهاد الح�سن لكي
الرب و�أمام جماعة الإخوة ...متح ّليًا بال�صبر والجلد
يج�سد في الواقع ما التزم به �أمام ّ
ّ
كل عمل كان يقدم عليه� ،أو في ّ
على ّ
كل م�س�ؤول ّية كان يتح ّمل �أعباءها:
ــ فمن ُ�صور الى بعلبك الى الزرقاء في الأردن فالإكليريك ّية ال�صغرى في دير
الق�صاع في دم�شق فحيفا وبيت �ساحور اللتين �أم�ضى فيهما الم ّدة
المخ ّل�ص والى ّ
الأطول من خدمته الكهنوتية ...كان الراهب ال�ساعي لأن تكون �إدارته متم ّيزة عندما
يكون في موقع الإدارة ،وهو الذي عاي�ش بع�ضً ا من �آباء الرهبان ّية الذين تم ّيزوا ب�إدارتهم،
وال ُم�ص ّلي وال�ساهر الحري�ص على رع ّيته كي ال يهلك منها �أحد ،عندما يكون في مواقع
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الخدمة الراعويّة ،وهو الذي تربّى مع رعيله من الآباء على حياة الت�أ ّمل وال�صالة
والخدمة الرعويّة ...وكم طرقت م�سامعنا ونحن نخدم الرعايا التي �سبق وخدم فيها،
�شهادات ح ّية من �أبنائها ي�ستذكرون فيها الروح المخ ّل�ص ّية التي كانت تتجلى في خدمته،
ويقدمونها لنا كمثل �صالح يحثّنا على االقتداء به ،كما بغيره من الآباء ال�سابقين ،لتكون
وجهها �سيادة
لنا قدوة نقتدي بها في عملنا
ّ
الرعوي .و�أورد هنا مقط ًعا من ر�سالة ّ
المطران اليا�س �شقّور �إلى الرئي�س العام بتاريخ � 17شباط  2014لمنا�سبة مغادرة الأب
ح ّنا نخول حيفا عائ ًدا �إلى الدير الأ ّم .يقول �سيادته:
«�أود �أن �أ�ؤكد لأب ّوتكم �أنّ �أبونا ح ّنا نخّ ول كان رجل �صالة وتقوى� ،صاحب
مبادئ ،يعرف جميل الآخرين .وب�صفتي مطران الأبر�ش ّية ،كنت �أعتبره المثال الذي
�أحتذي به ،مع اليقين �أنّه ال كامل �إ ّال اهلل وحده� .أبونا ح ّنا كان يحترم نف�سه �أمام الجميع،
ظ ّله خفيف .كان فيما بيننا الراهب المتم ّر�س ،يعرف حدوده ،يرى الخلل ويغ�ض النظر
توا�ض ًعا .قد �أحببنا �أبونا ح ّنا ال �شفقة ،بل ا�ستحقا ًقا .فهو كان يفر�ض مح ّبته على
الجميع .يعرف متى يتك ّلم ،ويعرف متى ي�صمت .ويعرف �أن �آخر جملة قلتها له هذا
ال�صباح كانت« :يا �أبونا عرفناك منذ ثماني �سنوات ،ع�شنا معك يو ًما بيوم� .أكلنا معك
و�ص ّلينا معك .ونتيج ُة ّ
كل هذا ،هو �أنّني ال �أ�ستغرب �أن يكون في الرهبان ّية كاهن ا�سمه
�أبونا ب�شارة �أبو مراد .و�أنت كنت معنا نو ًعا من تج�سيد �أبونا ب�شارة� .سوف ن�شتاق �إليك
كثي ًرا ... »...لقد �أعدنا �إليكم كاهنًا عا�ش معنا روح القدا�سة بالتوا�ضع الالئق فقط ب�أبناء
المخ ّل�ص الحقيق ّيين».
في �سنة  2014عاد نهائيًّا الى ديره الأ ّم ليكون مع �إخوانه الرهبان ،وقد �ضعف
نظره ،فبقي مواظبًا على ال�صلوات التي بات يعرفها عن ظهر قلب ،ويتابع البرنامج
الرب �أمانته �صباح يوم ال�سبت الواقع فيه
ّ
الجمهوري للجماعة الرهبان ّية ،الى �أن ا�سترد ّ
التا�سع والع�شرين من تموز للعام  ،2017محا ًطا بمح ّبة �إخوته الرهبان وعطف الرئي�س
العا ّم ورئي�س الدير.
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بالرب ي�سوع �أنّه �سينظر الى ما حقّقه هذا الراهب الجليل المنتقل
رجا�ؤنا كبير ّ
ع ّنا من وعود في حياته التي �أنعم بها عليه ،و�إلى ما اكتنـز من كنوز المح ّبة و�أعمال
الرحمة التي كان يعملها خفي ًة «فال تعلم ي�ساره ما تعمل يمينه» ،فيجازيه الجزاء ال�صالح
ويجعل ن�صيبه مع المختارين والأبرار «حيث ال وجع وال حزن وال تن ّهد ،بل حياة ال
ان�ضم الى �أفواج الآباء والأجداد الق ّدي�سين الذين �سبقوه
نهاية لها» ...و�أم ُلنا �أن يكون قد ّ
الى ديار الخلود لي�شفع معهم لدى المخ ّل�ص كي يزيد من قدا�سة نفو�سنا...
ف�إلى الأ ّم الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية العزيزة ،مم َّث َل ًة ب�شخ�ص �أبينا العا ّم الأر�شمندريت
�أنطوان ديب الفائق االحترام ،والى جميع �أبناء ب.م .في الوطن والمهجر� ،أتق ّدم بالتعزية
إلهي �أن ينميهم جمي ًعا في القدا�سة ،ويع ّو�ض على
القلب ّية الحا ّرة ،طالبًا الى المخ ّل�ص ال ّ
الرهبان ّية المباركة برهبان ق ّدي�سين ي�ؤ ّدون له ال�شهادة ال�صالحة ب�سيرتهم الفا�ضلة.
وبا�سم الأ ّم الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ،وبا�سم �سيادة �أبينا العام الفائق االحترام� ،أتق ّدم
بالتعزية القلب ّية �أي�ضً ا من عائلة الفقيد في حيفا والمهجر ممثَّلة بابن ع ّمه ال�سيد بيتر
نخّ ول ،ومن جميع �أهله و�أقاربه و�أن�سبائه ،ومن ّ
كل َمن عرفه و�أح ّبه ،ومنكم جمي ًعا �أيّها
الح�ضور الكريم ،الذين �أتيتم لوداع الأب ح ّنا الراقد على رجاء القيامة الأبديّة.
أتوجه بال�شكر العميق ،با�سم الرئي�س العا ّم وبا�سم �أبناء ب.م .كا ّف ًة ،الى
كما و� ّ
�سيادة راعي الأبر�ش ّية المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد ال�سامي االحترام لتر�أّ�سه هذه ال�صالة
الجنائزيّة ،والى ح�ضرة الرئي�سة العا ّمة للراهبات المخ ّل�صيات والأخوات المحترمات،
كل َمن �أبرق �أو ات�صل مع ّزيًا ،والى ّ
و�إلى ّ
كل َمن تك ّبد عناء ال�سفر للم�شاركة في ال�صالة
العلي
الوداع ّية للراحل الأب حنّا نخول ،داعيًا للجميع بطول العمر المغمور ب ِنعم الإله ّ
القائم من بين الأموات.
>

ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـداً! الم�سيح قام
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>

وفيات من �أقارب الرهبان المخ ِّل�ص ِّيين

1

الأحد  29كانون الثاني  ،2017توفيت ريتا را�شد� ،شقيقة الأب �شربل را�شد،
بعد �صراع طويل مع المر�ض .و�أقيم لها ج ّناز الخمي�س � 2شباط  2017في
فرن�سا.
ليكن ذكـرها مـ�ؤ ّبـداً!

2

الخمي�س � 2آذار  ،2017توفّي يو�سف �إبراهيم يو�سف ،والد الأخ �شربل يو�سف
(من الإخوة الكبار في جعيتا) ،و�أقيم له ج ّناز حافل الجمعة � 3آذار  ،2017في
كني�سة مار يو�سف في عازور� ،شارك فيه الرئي�س العام ،والآباء المدبّرون مع لفيف
من الكهنة والرهبان.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـداً!

3

الأربعاء � 15آذار  ،2017توفيت �أنطوانيت م�سعد �سيدي ،خالة الأب �سمير
�سركي�س ،و�أقيم لها ج ّناز الخمي�س � 16آذار  2017في كني�سة ال�س ّيدة في �صغبين.
ليكن ذكـرها مـ�ؤ ّبـداً!

4

الأربعاء � 29آذار  ،2017توفّي �أنطوان �أ�سعد هيدمو�س ،والد الأب مكاريو�س
هيدمو�س ،و�أقيم له ج ّناز حافل الجمعة � 31آذار  ،2017في كني�سة دير المخ ّل�ص
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ــ جون ،تر�أّ�سه قد�س الأب العا ّم و�شارك فيه الآباء المدبّرون ولفيف من الكهنة
والرهبانّ .ثم �شُ ّيع الى المدافن العموم ّية على البيدر حيث ُدفن.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـداً!
5

عم الأب ربيع �أبو زغيب،
الإثنين  3ني�سان  ،2017توفّي روكز نجيب �أبو زغيبّ ،
و�أقيم له ج ّناز حافل الأربعاء  5ني�سان  ،2017في كني�سة �س ّيدة االنتقال في �أبلح،
�شارك فيه قد�س الأب العا ّم ولفيف من الكهنة والرهبان.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـداً!

6

عم الأخ ري�شار فرعون،
الإثنين  10ني�سان  ،2017توفّي �أنطوان ديب فرعونّ ،
و�أقيم له ج ّناز الثالثاء  11ني�سان في كني�سة الق ّدي�س جاورجيو�س في زوق مكايل،
�شارك فيه الأب المدبّر جوزيف ج ّبور ولفيف من الكهنة والرهبان.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـداً!

7

الأربعاء  19ني�سان  ،2017توفي حليم حنّا الز ّمار� ،شقيق الأب مي�شال الز ّمار،
و�أقيم له ج ّناز الخمي�س  20ني�سان في كني�سة �س ّيدة النياح في الفرزل ،تر�أ�سه قد�س
الأب العا ّم بم�شاركة النائب العا ّم ولفيف من الكهنة والرهبان .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـداً!

8

ال�سبت  29ني�سان  ،2017توفي جان اليا�س ميما�سي� ،شقيق الأب جورج
ميما�سي ،عن عمر � 69سنة ،و�أقيم له ج ّناز الأحد  30ني�سان ،في كني�سة مار
يو�سف في حو�ش الأمراء ،تر�أ�سه قد�س الأب العا ّم بم�شاركة لفيف من الكهنة
والرهبان .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـداً!
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الخمي�س � 11أيّار  ،2017توفيت نهاد عواد الحاج خالة الأب عبداهلل عا�صي ،في
وين�سور ــ كندا ،عن عمر � 65سنة.
ليكن ذكـرها مـ�ؤ ّبـداً!
9

الإثنين � 22أيّار  ،2017توفيت حنينة اليا�س �صعب ،ج ّدة الأب و�سيم الم ّر ،و�أقيم
لها ج ّناز الثالثاء � 23أيّار في كني�سة �س ّيدة النياح في الفرزل� ،شارك فيه لفيف من
الكهنة والرهبان.
ليكن ذكـرها مـ�ؤ ّبـداً!

10

الخمي�س  8حزيران  ،2017توفيت عايدة اليا�س واكيم� ،شقيقة الأب المدبّر
ورئي�س دير المخ ّل�ص نبيل واكيم ،و�أقيم لها ج ّناز الجمعة  9حزيران في كني�سة
�س ّيدة االنتقال في جنجاليا ،تر�أ�سه الأب العا ّم و�شارك فيه الآباء المدبّرون وعدد
كبير من الكهنة والرهبان .ليكن ذكرها م�ؤبّ ًدا.
ليكن ذكـرها مـ�ؤ ّبـداً!

11

الجمعة � ٨أيلول  ،٢٠١٧توفيت �أنجلينا مانزي حياة ،والدة الأب مارتن حياة،
عن عمر � ٨٨سنة ،و�أُقيم لها ج ّناز يوم الأربعاء � ١٣أيلول  ٢٠١٧في رع ّية لورن�س
قرب دير ميثون.
ليكن ذكـرها مـ�ؤ ّبـداً!

12

الإثنين � 18أيلول  ،٢٠١٧توفيت فران�سواز قرو�شان �سمعان ،والدة الأب �أنطوان
�سمعان ،و�أُقيم لها ج ّناز يوم الجمعة � 22أيلول  ٢٠١٧في كندا ،وق ّدا�س وجناز
لراحة نف�سها يوم ال�سبت � 23أيلول  2017في كني�سة القدي�س كيرل�س ــ الق�صاع.
ليكن ذكـرها مـ�ؤ ّبـداً!
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