كلمة الرئي�س العا ّم

اف � ��ت � ��ت � ��اح � ��ي � ��ة

عظة الرئي�س العا ّم
في ق ّدا�س عيد الم�ؤ� ِّس�س
في  ٢٥ت�شرين الثاني ٢٠١٧

الأر�شمندريت �أنطوان ديب ب.م.

ال�صيفي
يطيب لي �أن �أت�أ ّمل معكم في هذا اليوم المبارك بكلمات م� ّؤ�س�سنا
ّ
ال�سعيد الذكر�« :أنا � ّأ�س�ستكم و�ص ّيرتكم قربانة رهبان ّية وجئت بكم من �أماكن
الكهنوتي المق ّد�س» :هذه الكلمات
مختلفة وبالد متف ّرقة وك ّملتكم بالو�سم
ّ
�أرادها الم� ّؤ�س�س «و�ص ّية» �أي وثيقة يعلن فيها �إرادته الأخيرة في ت�أ�سي�س الرهبان ّية،
ليكون الرهبان على ب ّينة من �أمرهم ومن مو�ضوع التزامهم وتك ّر�سهم ومن
أ�سا�سي ،متج ّنبين بذلك
تحديد هويّتهم ،في�ص ّوبوا الم�سيرة نحو هدف حياتهم ال ّ
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ّ
كل فو�ضى و�ضياع قد يربكهم ويعثّر ُخطاهم .بت�أ ّملي هذا معكم �أق�صد العودة
الحي ،ع ّلي بذلك �أع ّمق
�إلى الجذور� ،إلى الينابيع ،حيث �صخرة الحياة والماء ّ
�إيمانكم و�إيماني بحا�ضر الرهبان ّية الذي هو حا�ضر ّ
كل واحد م ّنا ،هذا الحا�ضر
الغارق في القديم ،المت� ّأ�صل في التاريخ ،فنبنيه م ًعا ،مترفّعين عن ّ
كل ما يُ�سيء
�إليه ،وبالتالي �إلينا و�إلى الآباء والأجداد ،و� ّ
أوطد رجاءكم ورجائي بم�ستقبل زا ٍه،
ن� ِ ّؤ�س�سه لأجيالنا الطالعة.
ال�صيفي وال ّ
�شك على �صخرة ي�سوع الم�سيح،
 ١ـ �أنا � ّأ�س�ستكم :لقد � ّأ�س�سنا
ّ
ليكون بنا�ؤنا را�سخً ا ومني ًعا على القوات المعادية لنا ،وما �أكثرها في زمننا� ،أ َو لم
يُ َ�س ِّم رهبان ّيته على ا�سم المخ ّل�ص؟
�أت�ساءل معكم كم عملت الرهبان ّية من الخير ،على مدى تاريخها لأنّها
م� ّؤ�س�سة على الم�سيح؟ ال ّ
�شك �أنّها عملت الكثير الكثير! وهذا ما يجب �أن يدفعنا
�إلى المزيد من الوعي لحقيقة �أنّنا مك ّر�سون هلل تعالى ،ولي�س لنا حياة في ذواتنا،
و�إلى المزيد من الإرادة لنعمل بوحي من حقيقة هذا التك ّر�س.
 ٢ـ و�ص ّيرتكم قربانة رهبان ّية� :ص ّيرتكم يعني ح َّولتكم �إلى ،نقلتكم من
و�ضع �إلى و�ضع �آخر .هذا التحويل يتط ّلب عمل الروح وعم ًال تربويًّا� .إ ّن عمل
الروح هذا يوجب علينا ا�ستعدا ًدا متوا�ض ًعا و�شفاف ّية ملمو�سة وطواع ّية راهنة
التربوي هو �أكثر من تثقّفنا ب�شتى العلوم ،وال ينتهي على
وتنقية دائمة .و�إِ َّن العمل
ّ
مقاعد الدرا�سة� .إنّه �صقل ل�شخ�ص ّيتنا لتحقّق �أكثر ف�أكثر �إن�سان ّيتها ،وتتق ّرب بالتالي
�شيئًا ف�شيئًا �إلى مثالها الذي على �صورته ُخلقت .لذا ف�إ ّن روح التلمذة هي رفيقتنا
وهي �ضمانتنا لئ ّال ن�ستكبر فيُق�ضى علينا.
�أ ّما القربانة فهي خبز القربان المق ّد�س ،والقربان هو ّ
كل ما يُتق ّرب به
�إلى اهلل تعالى من ذبيحة وغيرها .ما �أجمل �صورة القربانة! �إنّها مجموع ح ّبات
القمح المزروعة هنا وهناك ،فهنالك ماتت ّثم قامت ونمت وكبرت ون�ضجت
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و�صارت بلون الذهب بعدما تع ّر�ضت لتقلبات الأيّام ،فنالت ن�صيبها من الأمطار
والأهواء ومن ح ّر ال�شم�س ،و�أعمل فيها المنجل الح�صاد ،وذهب بها �صاحبها
�إلى الأهراء لتخزنّ ،ثم نقلها التاجر �إلى المطحنة ليطحنها ،و�أخذها الخ ّباز �إلى
الفرن فعجنها ،وخبزها بالنار لتكون قربانًا يُق ّدم على مذبح اهلل ولتق ّدم �إلى
الم�ؤمنين لي�أكلوها وليتج ّددوا بع�ضهم ببع�ض وباهلل.
�أ ّما �صفة رهبان ّية فهي ن�سبة �إلى راهب ،والراهب هو من تخ َّلى عن مل ّذات
الدنيا واعتزل النا�س �إلى الدير طلبًا للعبادة.
هكذا نحن على مثال ح ّبات القمح� ،أتينا من �أماكن مختلفة ،تما ًما كما يقول
الرب ّ
كل واحد با�سمه ،ويُفتر�ض فينا كح ّبات القمح التي
الم� ّؤ�س�س في و�ص ّيته .دعانا ُّ
ا�ستحالت قربانة �أن نكون قد زُرعنا في الأر�ض ومتنا ونبتنا ون�ضجنا ولفحتنا الريح
وجمعنا في الأهراء و ُطح ّنا بالحجارة
ول ّوحتنا ال�شم�س وح�صدنا بالمنجل وخُ زنّا ُ
للرب.
و ُعج ّنا بالماء وخُ بزنا بالنار ،ف�صرنا هذه القربانة الرهبان ّية المقدّمة بال عيب ّ
يكفي �أن نت�ص ّور ذواتنا قربانة رهبان ّية� ،أي ج�س ًما واح ًدا ،بعد �أن ك ّنا �أفرا ًدا
وحب�س في الأهراء و ُطحن بالحجر
متف ّرقين ،مات في التراب وقُطع بالمنجل ُ
و�أُحرق بالنار ليق َّرب �إلى اهلل قربانًا �أي ذبيحة .كم تحمل هذه الكلمات من
المعاني ال�سامية والرمزيّة م ًعا؟
لقد تركنا عائالتنا الأر�ض ّية ودخلنا الدير ،وانتمينا �إلى عائلة جديدة ،عائلة
الرهبان ّية ،لنتربّى على عطاء الذات هلل وللآخرين ،لنموت عن العالم ونحيا هلل وحده.
مكمل
 ٣ـ وك ّملتكم بالو�سم
ّ
الكهنوتي المق ّد�س :الكهنوت في رهبان ّيتنا ِ ّ
للحياة الرهبان ّية .هي الأ�سا�س وهو التابع ولك ّنه �أي�ضً ا �أ�سا�س .ما �أجمل ما ُكتب
على لوحة قبر خادم اهلل الأب ب�شارة �أبو مراد «مثال الحياة الرهبان ّية العالية
الكهنوتي ال�سامي» .وقد ّن�صت فرائ�ضنا الرهبان ّية المق ّد�سة في مطلعها:
والكمال
ّ
«الرهبان ّية البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية ّ
منظمة رهبان ّية� ،إكليريك ّية.»...
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الكهنوت و�سم ،والو�سم و�ضع �سمة �أو عالمة ،وهو دفع �إنّه �س ّر مق ّد�س،
يتل ّب�سنا ونتل ّب�سه ،يالزمنا مدى الحياة و�إلى الأبديّة� .إنّه كو�سم العماد تما ًما� .إنّه
كهنوت الخدمة ،خدمة اهلل وخدمة القريب .كلمة كاهن تعني من يُق ّدم الذبيحة
�إلى الإله .و�أف�ضل ذبيحة هي ذبيحة الذات ،فن�صبح هكذا ،عن غير ا�ستحقاق م ّنا،
كالم�سيح «المق ِّرب والمق َّرب والقابل والموزَّع» ،وبذلك ن�شترك بكهنوت الم�سيح.
وت�ستحق
ي�ستحق ال�س ّيد الم�سيح �أن نبذل له ذواتنا بل �أن نموت لأجله.
ّ
ّ
وي�ستحق قطيع الم�سيح
ن�ضحي لأجلها لنع ّلي بنيانها ونزيد �أمجادها!
ّ
رهبان ّيتنا �أن ّ
�أن نبذل ذواتنا لأجله.
بكل ٍ
ثقتي كبيرة ّ
واحد منكم ،ب�أنّكم هلل وللرهبان ّية وللنفو�س قبل �أن
تكونوا لذواتكم.
الكهنوتي المق ّد�س! �إنّنا رهبان
نحن قربانة رهبان ّية تك ّملنا بالو�سم
ّ
الرب ب�أن نكون جديرين بهذا الإ�سم ،ولنعقد العزم على
المخ ّل�ص .لينعم علينا ّ
نج�سده ب�سعي �أف�ضل �إلى عي�ش
مزيد من الإلتزام الواعي بالدعوة التي ُدعينا �إليهاّ ،
فنمجد المخ ّل�ص ونُر�ضي ال�ضمير
حياة رهبان ّية مثال ّية ور�سالة كهنوت ّية �ساميةّ .
ونكتب للرهبان ّية دوام النمو واالزدهار.
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ثالث ذخائر جديدة
من الأب ب�شارة �أبو مراد
�صي
بقلم الأب مكاريو�س هيدمو�س المخ ّل ّ
اليومي في �أر�شيف الرهبان ّية الف�سيح
من �أجمل ما �أ�صادفه �أثناء عملي
ّ
و�ص َور رهباننا و�آبائنا و�أ�ساقفتنا المخ ّل�ص ّيين الق ّدي�سين .على
والمتن ّوع ،كتابات ُ
روتيني ،ينتابني �شعور بالرهبة والرع�شة والده�شة �أمام ما
الرغم من �أنّ هذا العمل
ّ
تراه عيناي وتلم�سه يداي من ذخائر ال تُق ّدر بثمن.
�أ�شارككم اليوم بهذا ال�شعور الذي ّ
حل بي عندما عثرت� ،ضمن خزانة
مخطوطاتنا ،التي يناهز عددها الثالثة �آالف ،على مخطوط يحمل الرقم ،1796
إلهي» ،من ت�أليف الأب دموف�سكي
عنوانه «في ر�سوم الماتفي�سكا �أي العلم ال ّ
الي�سوعي وترجمة الأب يو�سف اليا�س دب�س ،يحتوي منهج تعليم الفل�سفة وال ّالهوت
ّ
في �أواخر القرن التا�سع ع�شر وبداية القرن الع�شرين ،وقد ن�سخته يد «الأخ ب�شارة
بزي راهب با�سيلي مخل�صي في دير
�أبي مراد ّ
المخل�ص م�شمو�شة في المدر�سة ب م في �أ ّول
�آب �سنة � ،»1881أي عندما كان بع ُد طالبًا في
�إكليريك ّية دير المخ ّل�ص .يتم ّيز هذا المخطوط
ّ
أرجواني
الرقعي الجميل ب َل ْونَيه ال
بخطه
ّ
ّ
والأ�سود وبعناوينه المزرك�شة وبعدم تع ّر�ضه
ل ّأي �ضرر �أو � ّأي ح�شرة من �أ ّوله الى �آخره،
ويبلغ عدد �صفحاته � 627صفحة .فهو بذلك
ذخيرة مخ ّل�ص ّية ثمينة ج ًّدا ال ّ
ي�شك �أحد بن�سبتها
الى الأب ب�شارة نف�سه.
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الذخيرة الثانية هي �صالة ّ
بخط الأب
ب�شارة �أبو مراد ،كان يتلوها على دودة الحرير،
�صي
بح�سب �شهادة الأب �أنطون كيورك المخ ّل ّ
( )1960+المد ّونة على قفا ال�صفحة .الأب
كيورك عاي�ش الأب ب�شارة و�سهر عليه في
مر�ضه الأخير و�سمع منه ،عندما كان وحده معه
في غرفته «�أ�شعر ب�أنّ قلبي كلهيب نار».
الذخيرة الثالثة هي هديّة ابنٍ الى �أبيه
ومربّيه� ،أي من الخوري ق�سطنطين البا�شا
�صي الى الخوري ب�شارة �أبو مراد
المخ ّل ّ
�صي في � 24شباط � .1911إنّه كتاب
المخ ّل ّ
الإفخولوجيون المطبوع في بيروت �سنة
 .1887بقي في ا�ستعمال الأب ب�شارة حولي
� 19سنة ،قبل �أن ينتقل الى يد الأب ا�ستفان�س
�صي.
اليا�س المخ ّل ّ
«طوبى للذين �آمنوا ولم يروا».
علي ب�أن �أق�ضي نهاري مع هذه
�أ�شكر ّ
الرب المخ ّل�ص ي�سوع الم�سيح الذي ينعم ّ
الطغمة من النفو�س الق ّدي�سة ،من خالل ما خ ّلفته لنا من �آالف ال�صفحات
والكتابات الروح ّية ومن المذ ّكرات والمرا�سالت التي تروي �سيرة الرهبان ّية
وحركتها ونم ّوها لحظ ًة بلحظة.
فيتخ�ص�ص البع�ض
�أملي �أن ينتقل هذا ال�شغف بالعدوى �إلى رهباننا الجدد،
ّ
منهم في مجال التوثيق والأر�شفة ،فتكتمل الم�سيرة وتتوا�صل حلقاتها من جيل
�إلى جيل.
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نح�ن نفح�ة الم�س�يح الط ِّيب�ة
بقلم الأب ن�ضال جبلي ال
�صي
مخ ّل ّ

مقدّمة
ما معنى �أن يكون المرء نفحة الم�سيح الط ّيبة؟ ,هل هذا ت�شبيه بياني؟ �أو و�صف
واقعي لحقيقة راهنة؟ من �أطلقه؟ وهل له جذور في تاريخ �شعب العهد القديم؟ و�إذا كان
ّ
الم�سيحي فع ًال نفحة الم�سيح الط ّيبة فهل يتطلب هذا الو�صف التزامات معينة؟ لالجابة
ّ
على هذه الأ�سئلة �سوف ن�شرح المو�ضوع من وجهة نظر كتاب ّية بعهديه القديم والجديد,
الكري�ستولوجي ,و�أي�ضً ا �سوف ن�ستفيد من
وكذلك من وجهة نظر الهوت ّية فنرى بعدها
ّ
التب�شيري لهذه
المراجع الآبائ ّية التي ت�شرح هذا المو�ضوع نف�سه ,لننهي بحثنا بالمعنى
ّ
النفحة.
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الكتابي
المعنى
ّ
يتك ّلم العهد القديم عن رائحة البخّ ور الط ّيبة فيق ّدمها هلل عبادة وي�صنع للبخّ ور
مذبحا( ,خر  1/30ــ  1( ,)10ملوك ( ,)50/7عد  ,)8/7ذبيحة من ّ
الطيب كانت تق ّدم
ً
كل �صباح ّ
هلل ّ
وكل م�ساء ,بخور ط ّيب الرائحة مق ّدم هلل (حز  .)28/20 ,19/16وهكذا
رائحة البخّ ور ال�صاعد في دوائر من الدخان تع ّبر عن الحمد المق ّدم للألوه ّية (حك
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 ,21/18مز  ,2/141ر�ؤ  2/8ــ  ,5ر�ؤ  ,)8/5وكذلك يتح ّدث العهد القديم عن ذبيحة
الرب وذلك في �سفر (الخروج  ,18/29الويّين ,9/1
رائحتها ط ّيبة وتر�ضي رائحتها ّ
عدد  )36/29فالبخور والذبيحة ذات الرائحة الط ّيبة ي�شيران �إلى ذبيحة الم�سيح في العهد
الجديد المر�ض ّية عند اهلل الآب.
�إنّ هذه العبادة حقّقها الم�سيح ،فلقد ق ّدم ذاته قربانًا وذبيحة مقبولة لدى اهلل �أبيه,
الم�سيحي الم�ؤمن بي�سوع �أن
�أي �إنّ حياته بُذلت كتقدمة ومح ّبة مقبولة لدى اهلل .وعلى
ّ
يق ّدم ذاته تقدمة ط ّيبة الرائحة على مثال ال�س ّيد الم�سيح�« ,أنا�شدكم بر�أفة اهلل �أن تق ّدموا
ذواتكم ذبيحة ح ّية مر�ض ّية عند اهلل ,فهذه هي عبادتكم الروح ّية» (روما  ,)2/12وفي
مو�ضع �آخر يقول بول�س الر�سول�« :سيروا في المح ّبة �سيرة الم�سيح الذي �أح ّبنا وجاد
بنف�سه لأجلنا قربانًا وذبيحة هلل ط ّيبة الرائحة» (�أف�س�س ( )2/5راجع فيل ّبي  .)18/4و
الم�سيحي �أن ين�شر رائحة الم�سيح الط ّيبة بح�سن الكرازة ,وبالأعمال الم�شبعة
كذلك على
ّ
من روح البذل والعطاء وتقدمة الذات.
الم�سيحي من �أن ي�صبح رائحة كريهة غير مقبولة لدى اهلل ,فيقول في
فليحذر
ّ
�سفر �أ�شعيا « : 13/1ال تعودوا ت�أتوني بتقدمة باطلة (معيبة) �إنّما البخور رج�س (رائحته
لدي».
كريهة) ّ
الن�ص �أنّنا نحن
هذا تعبير
بول�سي كتبه بول�س في الآية  2كور  ,15/2و�إطار ّ
ّ
الرب ي�سوع الم�سيح المائت والقائم ,فنحن رائحة حياة للذين ي�ؤمنون
رائحة معرفة ّ
ونحن رائحة موت للذين ال ي�ؤمنون.

٢

الكري�ستولوجي للرائحة الط ّيبة
المعنى
ّ
في الميالد يهدي المجو�س طفل المغارة ًّمرا ,وانطال ًقا من الميالد ين�شر
الم�سيحي رائحة ي�سوع الطفل بالمقدار نف�سه الذي يتماهى به مع اتّ�ضاع هذا
ّ
الإله الذي �أ�صبح طف ًال �ضعي ًفا �صغي ًرا ال ق ّوة له.
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في الفداء وقبل ب�ضعة �أيّام قليلة ت�سكب مريم �أخت لعازر على ي�سوع عطر
الناردين الغالي الثمن وبك ّم ّيات هائلة (يو  1/12ــ  ,)8لت�ستبق حدث ال�صلب
والموت والدفن فتكون رائحة الم�سيح ط ّيبة كما ع ّبر هو عن ذلك« :لقد
الم�سيحي لين�شر عطر فداء
فعلت ذلك لأجل دفنه» (مت  ,)12/26في�أتي
ّ
ال�س ّيد الم�سيح في ّ
كل م ّرة يت�ش ّبه بذبيحة ال�صليب فيق ّدم ذاته ذبيح ًة مر�ض ّي ًة هلل
روحي.
الرب على مذبحه
ّ
غير دمويّة ،فيقبلها ّ
العقلي رائحة طيب ّ
ال�سماوي ّ
َ
«عبيرك ط ّيب الرائحة
إلهي يقول �سفر ن�شيد الأنا�شيد :3/1
في خدر العر�س ال ّ
َ
عرو�س ن�شيد الأنا�شيد ح�ضو َر
وا�سمك عطر فلذلك �أح ّبتك العذارى» ,ت�ش ّبه
ُ
حبيبها بعطر الناردين الذي يفوح َع ْرفه (ن�ش  ,)12/1كما يدعوها العري�س:
«و�أريج طيوبِك يفوق ّ
كل �أريج» (ن�ش  ,)10/4هذا الت�شابه بين العرو�س
الرب
والعري�س بم�س�ألة العطر يوحي حالة االتحاد التا ّم بينهما ,تما ًما كما قال ّ
عن نف�سه «�أنا نور العالم» وقال عن الم�سيح ّيين «�أنتم نور العالم» كذلك ي�صف
�سفر ن�شيد الأنا�شيد عطر العري�س (ي�سوع) وعطر العرو�س (النف�س الم�سيح ّية
الم�ؤمنة) ,ويجعلهما متطابقين وم ّتحدين بالرائحة الط ّيبة التي تفوح منهما
والحب
الروحي الناتج عن الع�شق
وهذا داللة على حالة االتحاد والقران
ّ
ّ
إلهي .بالمخت�صر نفحة الم�سيح الط ّيبة ّ
خا�صة بين الم�ؤمن
تدل على عالقة ّ
ال ّ
�صوفي فائق
(التلميذ ــ المب�شّ ر) وي�سوع الم�سيح نف�سه .وهذه النفحة هي بُ ٌعد ّ
الخال�صي
الطبيعة ت ّت�صف بها كرازة الر�سول المب�شّ ر بحدث ي�سوع الم�سيح
ّ
المجاني الذي ّتم بمنتهى مح ّبة اهلل للب�شر.
ّ

٣

آبائي
المعنى ال ّ
الني�صي قائ ًال« :هذه
نحن �أمام اهلل رائحة الم�سيح الط ّيبة ,ي�ش ّدد غريغوريو�س
ّ
رائحة الف�ضائل ,واحد تفوح منه رائحة ف�ضيلة الفطنة ,والآخر رائحة ف�ضيلة الحكمة� ,أو
الني�صي قائ ًال« :هناك عالقة بين عطر الناردين في
العدل ,»...كما ي�ضيف غريغوريو�س
ّ
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الإنجيل وعطر العرو�س في ن�شيد الأنا�شيد (ن�ش  ,)10/4فعلينا �أن ن�أخذ بعين االعتبار
هذا الت�شابه بين عطر الناردين الغالي الثمن الذي ُ�سكب على ر�أ�س ال�سيد ( يو ,)3/12
وعطر العرو�س الذي �أفاح رائحة العري�س.
هكذا ي�ش ّبه بول�س العرو�س بالعري�س في ف�ضائله ,م�ص ّو ًرا بعطره الجمال الذي ال
وا�ستحق
الحب والفرح وال�سالم وما �شابه� ,صنع عطره
ّ
يدنى منه وذلك من ثمار الروحّ :
�أن يُدعى �أو ي�صير رائحة الم�سيح الط ّيبة ,ولقد ا�ستن�شق بول�س هذه النعمة غير المدركة
التي تجاوزت ّ
كل نعمة و�أعطى نف�سه للآخرين كرائحة ط ّيبة لي�أخذوا منها على قدر
طاقتهم ,ح�سب تدبير ّ
كل �إن�سان� ,صار بول�س عط ًرا ط ّيبًا� .إذ يعي�ش بول�س �سل�سلة ال
ي�شتم الآب فيه رائحة الم�سيح ,فيه وفي الكني�سة ك ّلها حيث
تنقطع من مواكب االنت�صار ّ
يرى فيهم �أ ّن �إرادته الإله ّية قد تحقّقت .يُقاد بول�س في موكب االنت�صارات ,ك�أنّه �أ�سير
ذلك القائد المنت�صر في معركته (ي�سوع الم�سيح له المجد)».
نموذجا لحياته من
بمعنى �آخر لقد �سلك بول�س في ف�ضائل العري�س و�أخذ
ً
أبدي و�أ�صبح له رائحة الناردين من مجموعة الف�ضائل التي يمار�سها :مح ّبة,
الجمال ال ّ
فرح� ,سالم ,طول �أناة ,لطف� ,صالح� ,إيمان وداعة ,تع ّفف (غال  ,)22/5ثم قال بعد
ذلك �إنّه رائحة الم�سيح الط ّيبة ,وهو بذلك ي�ستن�شق رائحة ذاك الذي ال يمكن �إدراكه,
وي�أخذ النعمة الفائقة الطبيعة ,ويق ّدم نف�سه للآخرين كرائحة بخور ,وي�صير رائحة حياة
للبع�ض ورائحة موت لآخرين ح�سب �سعي ّ
كل منهم .الروح القد�س هو الذي يملأ
حياتنا برائحة القدا�سة ,والبخور هو الف�ضيلة المختلفة التي ي�شت ّمها العري�س كرائحة طيب
�أف�ضل من ّ
كل الأطياب الأخرى.
وفي هذا ال�صدد يقول �أوريجان�س�« :ضع مذبح بخور في �أعماق قلبك ,وكن
رائحة الم�سيح».
ويع ّلق يوح ّنا فم الذهب قائ ًال« :لماذا ت�سكبين عطو ًرا ب�سخاء على ج�سد عا�ص
كمن يب ّدد العطور� ,إن �أردت دهنًا ثمينًا وعطو ًرا تط ّيبين بها نف�سك (عط ًرا لي�س من
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العرب ّية وال من بالد فار�س) بل من ال�سماء عينها ,عطو ًرا تُ�شترى ال بالذهب بل ب�إرادة
فا�ضلة ,و�إيمان غير مزيّف� ,إ�شتر هذا العطر الذي يمكن �أن تملأ رائحتُه العالم».
كما يدعو �أغناطيو�س دي لويوال الذين يقومون بالريا�ضات الإغناط ّية �أن تفوح
منهم عذوبة رائحة الت�ألّه ,رائحة الف�ضائل التي تتح ّلى بها النف�س وعذوبة رائحة ّ
كل �شيء.
ولدى ا�ست�شهاد الق ّدي�س بوليكربو�س فاحت رائحة البخور والعطور و�أبعدت
رائحة الحريق الذي كان م�شتع ًال ليحرق ج�سده.
كما ت�صف القدّي�سة تريز الأفيل ّية ظهور عالمات قدا�سة كاتالينا دي كاردونا قائلة:
«لقد �أ ّكدن لي جمي ًعا �أ ّن رائحة عطر ط ّيب قويّة ج ًّدا كانت تنبعث منها ,ح ّتى �إ ّن الثوب
والزنار اللذين تركتهما فيما بعد وقد �أعطينها غيرهما ليحتفظن بهما كانت تفوح منهما
يمجدن بف�ضلها ربّنا .وك ّلما اقتربن ازدادت الرائحة ق ّوة»( .ت�أ�سي�سات  22/28ــ .)32
رائحة ّ
الرب يمنح النف�س
وي�ؤكد يوح ّنا
ال�صليبي ,في كتابه «�صعود جبل الكرمل»� ,أ ّن ّ
ّ
الحوا�س قائ ًال�« :إ ّن اهلل يزيد عادة باالرتفاع بهم فيمنحهم بع�ض
نع ًما روح ّية عن طريق
ّ
و�شم روائح ط ّيبة
النعم الفائقة الطبيعة كر�ؤيا الق ّدي�سين �أو الأ�شياء المق ّد�سة ر�ؤية ج�سديّة ّ
الح�س بالف�ضيلة ويبتعد عن
و�سماع كلمات �سامية وتذ ّوق ل ّذة كبيرة وبذلك يتق ّوى ّ
الميل �إلى ال�شرور»( .الجزء الثاني  ,الف�صل  ,17النقطة .)4
كما ي�ؤ ّكد الق ّدي�س نف�سه �أ ّن م�صداق ّية و�صحة هذه العطايا الفائقة الطبيعة تعتمد
اعتما ًدا كليًّا على حقيقة عي�ش تلك النف�س الف�ضائل الإله ّية�( .صعود جبل الكرمل ،الجزء
الثاني ،الف�صل  19والف�صل .)30

٤

ّب�شيري
المعنى الت
ّ
يك ّلف ي�سوع تكلي ًفا ر�سميًّا الر�سل االثني ع�شر �شهود قيامته بر�سالة التب�شير,
(متى  19/28ــ ,)20كما ي�ؤ ّكد هذا التكليف بقوله« :من �سمع منكم فقد �سمع م ّني
ومن �أعر�ض عنكم فقد �أعر�ض ع ّني ,ومن �أعر�ض ع ّني فقد �أعر�ض عن الذي �أر�سلني»
11

الر�سولي يعتبر تمثي ًال ر�سميًّا للم�سيح القائم
التب�شيري والن�شاط
(لوقا � .)16/10إ ّن العمل
ّ
ّ
من بين الأموات وامتدا ًدا لعمله �إلى �آخر الأزمان ,الم� ّؤ�س�س على جماعة الر�سل االثني
ع�شر ومن بعدهم جماعة الم�ؤمنين المك ّلفة ر�سميًّا من الر�سل والم�ستم ّدة �سلطتها منهم.
(راجع �أع  15/1ــ .)26
التب�شيري ,عالقة تجمع ما هو
الطيبة ,والبعد
ّ
ولكن ما بين نفحة الم�سيح ّ
�صوفي وفائق الطبيعة بما هو طبيعي ,يقول بالتزار« :ماذا يمكنني �أن �أق ّدم للجياع من
ّ
حولي �إال الخبز ولكن من �أين لي الخبز �إن لم يق ّدمه لي �أحد ,هكذا الكني�سة كيف
لها �أن تخرج �إلى الخارج �إن لم يعد لها �شيء تكتنزه في داخلها فتق ّدمه للآخرين ,ال
الداخلي في
بل ن�ستطيع القول �إنّها تفقد ثقتها بنف�سها �إذا لم يعد لها ذلك االختبار
ّ
الخا�صة
عمق �أعماقها لح�ضور اهلل فيها» .نفحة الم�سيح هي تعبير عن تلك العالقة ّ
تعبر عن �إعالن الكني�سة بدافع من الروح القد�س
بين ّ
ال�سيد ومن يب�شّ ر به ,والب�شارة ّ
لمحبته غير المحدودة للب�شر بوا�سطة االبن
للحدث
الخال�صي الذي ت ّممه اهلل الآب ّ
ّ
تتم ب�إعالن الكلمة ,وبال�شهادة له
ي�سوع الم�سيح المائت والقائم ,هذه الب�شرى الح�سنة ّ
والمحبة) التي تقوم بها جماعة الم�ؤمنين ,وعبر
عبر الأعمال الح�سنة (�أعمال الرحمة
ّ
التمر�س ب�صنع الف�ضيلة الذي يقوم بها ّ
ال�شخ�صي .فتق ّدم الكني�سة
كل م�ؤمن بجهده
ّ
ّ
الخال�صي (راجع
إن�سانية الجديدة التي ج ّددها ي�سوع الم�سيح بف�ضل عمله
للب�شريّة ال ّ
ّ
ر�ؤيا  ,)5/21وهكذا تكون الكني�سة ّ
الطيبة في
وكل ع�ضو فيها انت�شا ًرا لنفحة الم�سيح ّ
المحيط الذي تحيا وتب�شّ ر به.

٥

المعنى الر�سولي
وجودي لمن ق ّرر �أن
الر�سالة لي�ست عم ًال ما ّديًّا �أو مهنة نتم ّر�س بها بل هي بُ ٌعد
ّ
يحيا مع اهلل و�أن يب�شر به الآخرين ,لذلك فالر�سالة هي في ُ�صلب حياة الإن�سان الم�ؤمن,
ونتيجة القتناعه بما ي�ؤمن ,و�أمانة منه لذاك الذي �أح ّبه �إلى درجة الموت على ال�صليب,
(حب اهلل له
الحب المتبادلّ :
الر�سالة ق�صيدة يكتبها المب�شّ ر بمداد دمه ليع ّبر بها عن ذلك ّ
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وح ّبه هلل) .الر�سالة عرف طيب يفوح في الأرجاء ليذ ّكرنا بذلك الذي ُ�سكب العطر عليه
الحب الأجمل في العالم وفي تاريخ الب�شريّة.
قبل اجتراحه �آية ّ
الر�سولي في الكني�سة
ن�ستعر�ض �سويّة باقة من الأقوال الم�أثورة التي ت�شرح البُعد
ّ
المق ّد�سة:
«لنكن كال�شمع الم�ضيء الذي ينير ذاته �أ ّو ًال وال يخت�صر اللهيب �أو يحتفظ به
لذاته بل ي�ضيء باقي ال�شموع لت�ضيء بدورها باقي المح ّالت».
الخال�صي».
«ينتظر العالم م ّنا �أن نقول ونعلن بلغته حقيقة الم�سيح وم�شروعه
ّ
«ن�ستح�ضر في ذواتنا وجه ذاك الذي نح ّبه ونع ّلم عن ذاك الذي تدعوه الكني�سة
مع ّلمها ومح ّررها».
الم�سيحي يعرف �أنّه محبوب وله الرغبة ب�أن يبوح بذلك للآخرين».
«الر�سالة هي �أ ّن
ّ
«الجوهري اليوم �أن نجعل الم�ؤمنين فرحين لعي�شهم �س ّر ي�سوع الم�سيح ومن ّثم
ّ
�إعالنه للآخرين».
«الر�سالة تتط ّلب عي�شً ا في قلب العالم لكي نق ّدم للعالم مطلق ّية اهلل �ضمن تاريخ
الب�شريّة المعا�صر».
الح�ضاري وتطوره وحركة تحرير ال�شعوب».
«هناك روابط وثيقة بين التب�شير والبعد
ّ
الرئي�سي في
ونختم مع قول للبابا بول�س ال�ساد�س« :الروح القد�س هو الفاعل
ّ
الب�شرى الح�سنة وهو الذي يدفعنا لإعالن الإنجيل وهو الذي يجعلنا نقبل ونفهم في
عمق �أعماق قلوبنا و�ضمائرنا كلمة اهلل».
أ�سا�سي على �شعب اهلل».
ويقول �أي�ضً ا« :الكني�سة ك ّلها في ر�سالة والب�شارة واجب � ّ
�أخي ًرا ال ب ّد من التنويه �أن هذه الرائحة الط ّيبة التي تفوح من الم�ؤمن بي�سوع
مهم من عملها
الم�سيح ترمز �إلى الكرازة والر�سالة ,والعمل
ّ
التربوي في الكني�سة جزء ّ
الر�سولي و�شهادتها( .الحياة المك ّر�سة  96ــ .)97
ّ
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الخاتمة
منذ العهد القديم كانت الرائحة الط ّيبة مقبولة لدى اهلل� ,سواء في البخور �أو في
الذبائح المق ّدمة له ذات النفحة الط ّيبة ,كذلك في العهد الجديد� ,شدد بول�س على �أ ّن
الم�سيحي هو نفحة الم�سيح الط ّيبة ,وذلك لكي يفوح عطره ,فيغدو ّ
م�سيحي مب�شّ ًرا
كل
ّ
ّ
بي�سوع الم�سيح المائت والقائم ,من خالل ر�سالة الكرازة التي يب�شر بها الآخرين .ولقد
و�صف الآباء هذه النفحة على �أنها الف�ضيلة التي يمتاز بها ّ
كل م�ؤمن ,فيب�شّ ر من خالل
أخالقي بما ي�ؤمن به� ،أعني موت وقيامة الم�سيح .كما اعتبرها البع�ض الآخر
التزامه ال ّ
الرب ي�سوع لمختاريه بهدف الب�شارة .فن�س�أل اهلل �أن نكون
نعمة فائقة الطبيعة يمنحها ّ
تج�سده نفحتَه الط ّيبة للذين يحيطون بنا فيتع ّمق الإيمان
نحن اليوم وبعد �ألفي �سنة من ّ
ويتق ّوى الرجاء وتت� ّأ�صل روابط المح ّبة بين �أع�ضاء ج�سد الم�سيح ال�س ّر ّي فنغدوا مب�شّ رين
وكارزين حقيق ّيين للذين ال ي�ؤمنون.
دير ال�سيدة 2018/2/17
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�أخ��������ب��������ار ره����ب����ان���� َّي����ة
الرب
غروب عيد ّ

�إحتفلت الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية كعادتها ب�صالة الغروب ،م�ساء ال�سبت � ٥آب ،٢٠١٧
في كني�سة الدير ،بح�ضور غبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث وراعي �أبر�ش ّية كندا
�سيادة المطران �إبراهيم �إبراهيم وراعي �أبر�ش ّية �صيدا المارون ّية �سيادة المطران مارون
ع َّمار والرئي�سة العا ّمة الأ ّم للراهبات المخ ّل�ص ّيات منى وازن والأخوات الراهبات وعدد
كبير من �أبناء ب م ،وح�شد من الم�ؤمنين .في ختام ال�صالة �أُقيمت رتبة تبريك الخبزات.
بعدها ُدعي الجميع �إلى �أم�سية مو�سيق ّية غنائ ّية �أحيتها الأورك�سترا الهارمون ّية الوطن ّية
الداخلي ،في الباحة الداخل ّية لمدر�سة دير المخ ّل�ص ،بقيادة العقيد
لمو�سيقى قوى الأمن
ّ
الدكتور زياد مراد والأداء المنفرد لكارول عون و�شادي عيدموني .في بداية الأم�سية
رحب رئي�س الدير الأب نبيل واكيم بالح�ضور الكريم وبالفرقة المو�سيق ّية .وفي الختام
ّ
�شكر قائد الأورك�سترا الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ُممثّلة ب�شخ�ص رئي�سها العا ّم لدعوتها
وخا�صة بالتن�سيق مع رئي�س الدير الأب نبيل واكيم ،وه ّن�أ طائفة
وتنظيمها لهذا الن�شاط ّ
الروم الملك ّيين بانتخاب البطريرك يو�سف الأ ّول الذي كان �أ�ستاذه في المو�سيقى في
جامعة الروح القد�س الك�سليكُ ،معربًا عن فرحه بتقديم هذه الأم�سية لأ ّول م ّرة بح�ضور
غبطة البطريرك ّلحام والمطران �إبراهيم �إبراهيم ،و�شاك ًرا الجميع على ح�ضورهم.
رحب الأب العا ّم بالجميع �شاك ًرا الفرقة المو�سيق ّية بقيادة العقيد زياد مراد ،التي
بدوره ّ
نقلتنا �إلى ال�سماء من خالل �ألحانها و�أدائها المم ّيز ،ووعد ب�أنّ الرهبان ّية �سوف ترفع
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ال�صالة ّ
خا�ص .وختم الأب العا ّم
كل يوم من مذبح الدير على ن ّية قوى الأمن ب�شكل ّ
مطمئنًا الجميع ب�أنّه ال خوف على لبنان �إطال ًقا بوجود م� ّؤ�س�سة قوى الأمن والجي�ش
وبوجود العي�ش الم�شترك حيث تتج َّلى المح ّبة والألفة بين جميع �أبناء الوطن .وفي
الختام ق ّدم الأب العا ّم ل�سيادة العقيد �أيقونة ال�س ّيدة العذراء عربون �شكر ومح ّبة.
الرب
ق ّدا�س عيد ّ

إلهي يعاونه الآباء المدبّرون
الأحد � ٦آب � ،٢٠١٧إحتفل الرئي�س العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
ولفيف من الكهنة المخ ّل�ص ّيين .بح�ضور غبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث و�صاحبي
ال�سيادة راعي الأبر�ش ّية المطران �إيلي ب�شارة ح ّداد والمطران �إبراهيم �إبراهيم راعي
�أبر�ش ّية المخ ّل�ص في كندا ،والرئي�سة العا ّمة للراهبات المخ ّل�ص ّيات الأ ّم منى وازن
و�أع�ضاء المجل�س الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك ،ور�ؤ�ساء البلديّات والمخاتير
وجمهور من الكهنة والرهبان والراهبات وح�شد كبير من الم�ؤمنين .وقامت جوقة
�شبيبة المخ ّل�ص بقيادة المهند�س ّب�سام ن�صراهلل بخدمة الق ّدا�س ب�أدائها الجميل والمم ّيز.
بعد الإنجيل� ،ألقى الأب العا ّم كلمة نوردها كما هي� :أيّها الإخوة والأخوات الأح ّباء
وح َّنا
يبد�أ م ّتى �إنجيل التج ّلي بالقولَ « :وبَ ْع َد ِ�س َّت ِة َ�أيَّ ٍام َ�أخَ َذ يَ ُ�سو ُع بُ ْط ُر َ�س َويَ ْعق َ
ُوب َويُ َ
�أَخَ ا ُه َو َ�ص ِع َد بِهِ ْم إِ�لَى َجبَل َعال ُم ْن َفرِ ِد َين» ( م ّتى  .)1 :17ما هو هذا الحدث الذي جرى
إنجيلي م ّتى هذه الأهم ّية؟ قبل �س ّتة �أيّام �س�أل ي�سوع تالميذه
قبل �س ّتة �أيّام لكي يعطيه ال ّ
أ�سا�سي في حياتهم معه �أال وهوَ « :و�أَ ْنتُ ْمَ ،م ْن تَقُولُو َن �إِن ِّي �أَنَا؟» (م ّتى .)15 :16
ال�س�ؤال ال ّ
على هذا ال�س�ؤال �أجاب بطر�س�« :أَن َْت ُه َو ا ْل َم ِ�س ُيح ا ْب ُن ا ِهلل ا ْل َح ِّي» (م ّتى � .)16 :16إ ّن
اعتراف بطر�س ببن ّوة الم�سيح و�ألوه ّيته دفع ي�سوع ليُظهر لتالميذه ماذا �سيحدث له� ،أي
وخ
الحي قائ ًال لهم�« :إنَّ ُه يَ ْنبَ ِغي �أَنْ يَ ْذ َه َب �إِلَى �أُو ُر� َش ِلي َم َويَتَ�أَلَّ َم َك ِثي ًرا ِم َن ال�شُّ يُ ِ
البن اهلل ّ
َو ُر�ؤَ َ�س ِاء ا ْل َك َهنَ ِة َوا ْل َكتَبَ ِةَ ،ويُ ْقتَ َلَ ،و ِفي ا ْليَ ْو ِم الثَّا ِل ِث يَقُو َم» (م ّتى  .)21 :16كلمات
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الم�سيح هذه لم يفهمها الر�سل ولم يقبلوها ،فجاء الجواب �أي�ضً ا على ل�سان بطر�س
قائ ًال«َ :حا�شَى يَا َر ُّب َال يَ ُكو ُن لَ َك ه َذا» (م ّتى  .)22 :16فجاءت كلمات ي�سوع لبطر�س:
المحوري في حياة الر�سل مع
«�إ ْذ َه ْب َعنِّي يَا � َش ْي َطانُ» (متى � .)23 :16إنّ هذا الحدث
ّ
ي�سوع هو المق ّدمة الفعل ّية لحدث التج ّلي .الأيّام ال�س ّتة ترمز �أي�ضً ا �إلى الأيّام ال�س ّتة الأولى
التي خلق فيها اهلل العالم قبل �أن ي�ستريح في اليوم ال�سابع .ففي اليوم ال�ساد�س يقول لنا
الكتاب المق ّد�س �إنّ اهلل خلق الإن�سان على �صورته ومثاله ،حيث كان الإن�سان يرى اهلل
وج ًها لوجه ،ويعي�ش معه في الفردو�س .وك�أ ّن جواب بطر�س قبل �س ّتة �أيّام من حدث
التج ّلي هو خطوة �أولى ،والعالمة الأولى التي عاد فيها الإن�سان لر�ؤية وجه اهلل بي�سوع
الم�سيح ،ح ّتى لو كانت هذه الخطوة ناق�صة كي تكتمل في التج ّلي .فاليوم ال�سابع هو
يوم التج ّلي ولي�س يوم راحة� .إنّه يوم دخول الإن�سان في عالقة حميمة مع اهلل وذلك
بدعوة �شخ�ص ّية من اهلل وتج ّلت با�صطحاب ي�سوع لتالميذه الثالثة �إلى جبل ثابور� ،إنّه
يوم الخليقة الجديدة ،إ�نّه ا�ستباق للزمن الجديد� ،إنّه زمن العهد الجديد .اليوم ،كما
يتوجه الم�سيح لنا بال�س�ؤال عينه :و�أنتم من تقولون �إنّي �أنا؟ �أراد الم�سيح �أن
بالأم�سّ ،
يع ّلم التالميذ ويع ّلمنا فهم كالم بطر�س لكي ّ
نتمكن من ر�ؤيته متج ّليًا� .أراد الم�سيح �أن
يفهمنا �أن االعتراف بم�سيحان ّيته و�ألوه ّيته ،مهما ال�سمى ،غير ٍ
كاف �إن لم يكن ناب ًعا من
خبرة حيات ّية مع الم�سيح .لذلك �إنّ حدث التج ّلي هو تلك الخبرة التي عا�شها بطر�س
ويعقوب ويوحنا لفهم هويّة الم�سيح الحقيق ّية ،وعندما عاينوا هذه الحقيقة وعا�شوها
ّ
بكل �أبعادها قال بطر�س لي�سوع« :يَا َر ُّبَ ،ح َ�س ٌن �أَنْ نَ ُكو َن ه ُهنَا» (م ّتى � .)4 :17إ ّن فهم
ناق�صا ،ال بل مغلو ًطا رغم اعترافه ببن ّوة
بطر�س لبن ّوة الم�سيح قبل التج ّلي ،كان فه ًما ً
القوي،
الم�سيح .في�سوع �إبن اهلل الحي ،بالن�سبة لبطر�س والر�سل ،هو ابن اهلل الج ّبارّ ،
الذي ال يُغلب ،الذي ي�صنع العجائب وال يمكن �أن ّ
يتخطاه �أحد ،وبالتالي ال يمكن �أن
يت�ألم و�أن يموت .فبطر�س لم يفهم حقيقة من هو الإبن ومن هو الآب .وبلتالي قال
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للم�سيح«َ :حا�شَى يَا َر ُّب َال يَ ُكو ُن لَ َك ه َذا» (م ّتى  .)22 :16وبهدف م�ساعدة بطر�س
وم�ساعدتنا �أخذه ي�سوع على جبل مع يعقوب ويوح ّنا وتج ّلى �أمامهم .لذلك كان عليه
�أن يذهب مع الم�سيح �إلى هذا الجبل ،ان يرتفع في عقله وفكره وقلبه وروحه �إلى ما
هو �أرفع و�أ�سمى� .إنّ واقع بطر�س يتك ّرر في ّ
كل واحد م ّنا .وعلى �س�ؤال الم�سيح غالبًا
ما نجيب مثل بطر�س� :أنت الم�سيح ابن اهلل الحي ،ون�ضيف حا�شى �أن يحدث لك ذلك
يا رب ،وبالوقت عينه نقول :حا�شى �أن يحدث ذلك لي يا رب ،ال �أريد �أب ًدا �أن يح�صل
لي ما ح�صل لك .ففهم ذواتنا هو من فهمنا للم�سيح .لذلك كي نفهم ذواتنا علينا �أن
نفهم الم�سيح ،وكي ّ
خا�صة ،هذه النعمة هي نعمة
نتمكن من ذلك نحن بحاجة �إلى نعمة ّ
التج ّلي ،لذلك علينا �أن ندخل في تلك الغمامة كي ن�ستقبل فع ًال �إبن اهلل ،كي ندخل في
معرفة وخبرة حقيق ّية هلل .قبل �س ّتة �أيّام ح�صلت �شهادة �إن�سان ّية لي�سوع وذلك على ل�سان
بطر�س� ،شهادة بقيت ناق�صة .في التج ّلي اكتملت الر�سالة وظهرت على حقيقتها لأنّها
�أتت من الآب� ،أتت من اهلل ذاته� .صوت الآب قال للتالميذ� :إنّ ي�سوع هذا الذي عا�ش
معكم هو «�إبني الحبيب» .هذا ال ي�سوع الذي عرفتموه محبًّا ،قريبًا ،ج ّذابًا هو �أي�ضً ا
ح�سا�س� ،ضعيف ومهان� .إنّ �إبني الحبيب هو ي�سوع الذي تك ّلم عن �ألمه وموته ،هو
ّ
الإبن الذي �سترونه خائ ًفا على جبل الزيتون� ،شاحب اللون ب�سبب الموت على
ممج ًدا� .إ ّن الجمع
ال�صليب .هذا الإبن هو نف�سه الذي �سترونه قائ ًما من الموت م�ش ًّعا ّ
ولكن هذا الوجه هو الوجه الوحيد
�صعب ج ًّدا،
و�صعب فهمهّ .
ٌ
بين هذين الوجهين ٌ
للإبن المختار من الآب ،الذي يتنازل ح ّتى الموت والذي يعمي �أعداءه بنور القيامة.
�إنّ هذا ال�س ّر العظيم ال يمكن �أن ن�سبر غوره � ّإل في ال�سماء .وال�سماء هذه ظهرت على
الأر�ض �أمام التالميذ في حدث التج ّلي .في التج ّلي ندخل في عالقة مبا�شرة مع الآب
ولي�س فقط نرى وجه االبن ،حيث ن�سمع كالم الآب يقول« :لَ ُه ْا�س َم ُعوا» (م ّتى .)5 :17
وقوي،
�إنّ الآب يُظهر لنا ذاته في �إبنه الذي نراه متناق�ضً ا ،لأنّه في الوقت عينه �ضعيف ّ
وممجد« .له ا�سمعوا» �أي �إقبلوه كما هو ،كما ظهر لكم .ف�إذا ت�أ ّملتم
رقيق وج ّبار ،مهان ّ
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في وجهه تدخلون في �س ّر الآب الذي يتج ّلى في العدل والرحمة ،في الق ّوة والتوا�ضع.
يتوجه لنا الآب قائ ًال« :له ا�سمعوا»� ،أي �ضعوا فيه ّ
كل ثقتكم� ،إجعلوه
الأم�س كما اليوم ّ
خا�ص ّ
محور حياتكم� ،إنّها دعوة ّ
لكل مك ّر�س� .إنّ �أمر الرب لنا
م�سيحي،
لكل
ٍ
وب�شكل ّ
ّ
بال�سماع لإبنه يك ّمل دعوة الإبن لنا التّباعه وحمل �صليبه� .إ ّن يوم التج ّلي هو يوم
وممج ًدا .ونحن كرهبان مخ ّل�ص ّيين
عن�صرة جديدة ،الذي نقبل فيه الم�سيح م�صلوبًا ّ
ال�سماوي� ،إلى �سماع �صوت الم�سيح
نحمل ا�سم المخ ّل�ص مدع ّوون اليوم من الآب
ّ
وروحه الق ّدو�س .فلنتق ّبل هذه الدعوة �إلى �إتّباع الم�سيح الذي قبلنا للعي�ش ب�ألفة معه
بوا�سطة الروح القد�س ،نحن مدع ّوون �إلى الت�ش ّبه به واتخاذه مثا ًال لنا في وجوده على
الأر�ض� :أي ي�سوع التطويبات ،ي�سوع الغفران ،ي�سوع الفقر ،ي�سوع الإذالل ،ي�سوع
الوداعة .علينا �أن نكون �أمناء لرهبان ّيتنا و�أن ن�سير قد ًما في خدمة الكني�سة والعالم.
واثقين وغير خائفين ،هادئين في المحنة� ،آمنين في عالم غير �آمن� ،أغنياء بفقرنا،
مب�شّ رين ب�صمتنا .نحن نحتاج لي�سوع ولنكون �شهو ًدا على مجد اهلل ،فن�صبح عندها
قادرين على العمل في �سبيل تج ّلي العالم! لنقترب �إ ًذا من ي�سوع ولنكت�شف ب�ساطة
حياته ور�سالته ،فال يكون بعدها حدث التج ّلي حدثًا رائ ًعا ح�صل في �أحد الأيّام ،منذ
زمن طويل ،في مكان ما على جبل الجليل� ،إنّما حقيقة تغمر عالمنا ّ
المتعط�ش �إليها.
لن�سمح �إ ًذا لي�سوع ب�أن يقترب م ّنا ،ويلم�سنا بوا�سطة ج�سده الذي يعطينا �إيّاه في �س ّر
ولن�صغ �إلى �صوته
الإفخار�ست ّيا والمغفرة التي يعطينا �إيّاها في �س ّر التوبة واالعتراف.
ِ
يدعونا ويقول لنا« :قوموا وال تخافوا»« ،ال تخافوا �أنا غلبت العالم»! دعوا ي�سوع
يلم�سكم ،لأ ّن تج ّلي العالم هو وديعة بين �أيديكم.
بعدها �ألقى غبطة البطريرك كلمة ه ّن�أ فيها الرهبان ّية بالعيد وق ّدم لها كهديّة،
أ�سقفي من تركة المثلث الرحمات المطران با�سيليو�س
ب�شخ�ص رئي�سها العا ّم ،التاج ال ّ
خوري ،والذي كانت الرهبان ّية قد ق ّدمته لغبطته يوم انتخابه بطرير ًكا .بعد الق ّدا�س �أُقيم
غداء للجميع في مدر�سة دير المخ ّل�ص.
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الوزير �سيزار �أبي خليل يزور دير المخلّ�ص

م�ساء ال�سبت � 5آب  ،2017تفقد وزير الطاقة والمياه �سيزار �أبي خليل� ،سل�سلة من
الم�شاريع المائ ّية التي تن ّفذها الوزارة في منطقة �إقليم الخ ّروب .ومن �ضمن برنامج
الزيارة كان له ّ
محطة في دير المخ ّل�ص في جون ،حيث التقى بالرئي�س العام للرهبان ّية
ورئي�س الدير الأب نبيل واكيم ورهبان الديرّ ،
واطلع على �أو�ضاعهم وحاجاتهم من
مختلف الجوانبّ .ثم جال �أبي خليل في �أرجاء الدير مبديًا �إعجابه بهند�سته وبر�سالته
التاريخ ّية ،وا�ستمع من الأب العا ّم �إلى تفا�صيل تاريخ الت�أ�سي�س منذ العام 1711
والمراحل التي م ّرت بها الرهبان ّية.
العالمي لكني�سة الروم الكاثوليك» في دير المخلّ�ص
«الم�ؤتمر
ّ

العالمي ل�شبيبة الروم
ببركة غبطة البطريرك يو�سف الأ ّول� ،إنطلق «الم�ؤتمر
ّ
الملك ّيين الكاثوليك» في �أبر�ش ّية الفرزل وزحلة والبقاع ،يوم الجمعة � 4آب  ،2017وامت ّد
ثالثة �أيّام .وقد �شارك فيه �أكثر من � 250شابًّا و�شابّة من الحركات الر�سول ّية وال�شباب ّية ،من
فل�سطين والأردن وم�صر و�سوريا ،الى جانب كهنة ورهبان من ّ
كل �أبر�ش ّيات لبنان،
و�شارك �أي�ضً ا جمهور الإكليريك ّية الكبرى وعدد من الكهنة المخ ّل�ص ّيين .ويوم الأحد ٦
�آب � ،٢٠١٧إختَتم الم�ؤتمر �أعماله بزيارة �إلى دير المخ ّل�ص ،حيث ا�ستقبلهم الرئي�س العا ّم
بالترحيب ،م�ستعر�ضً ا �أمامهم �أهم مح ّطات ت�أ�سي�س الرهبان ّية ،م�ش ّد ًدا على �أه ّم ّية الدير
وقد�س ّيته ،لأنّه ق ّدم �شهداء و�آباء ق ّدي�سين ،من بينهم الأب المك ّرم ب�شارة �أبو مراد الراهب
�صي .تال اال�ستقبال ع�شاء و�سهرة ترفيه ّية في باحة المدر�سة.
المخ ّل ّ
دورة �صيف ّية في الإكليريك ّية ال�صغرى

تحت عنوان «الرب بحاجة �إلى نَ َعم منك لنقل ب�شرى الخال�ص»� ،أقامت مدر�سة
دير المخ ّل�ص دورة �صيف ّية للإكليريك ّية ال�صغرى من � ٧آب �إلى  ١٢منه  ٢٠١٧من
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تنظيم الأب جيلبير وردة رئي�س الإكليريك ّية� ،شارك فيها  22طالبًا من مختلف المناطق
اللبنان ّية ،و�أحيى ن�شاطاتها �إخوة الإكليريك ّية الكبرى ،وتن ّوعت برامجها بين الروح ّية
والثقاف ّية والترفه ّية.
الطالبان �شربل قزني و�شربل �أنطونيو�س يلب�سان ثوب االبتداء

م�ساء الإثنين � ١٤آب � ،٢٠١٧أثناء �صالة غروب عيد دير �س ّيدة االنتقال لالبتداء،
�ألب�س الأب العا ّم الطالبين �شربل ع�صام قزني (من زحلة) و�شربل اليا�س �أنطونيو�س (من
الرهباني ،وهكذا ان�ضما �إلى جمهور المبتدئين� .ألف
عينبال ــ ال�شوف) ثوب االبتداء
ّ
مبروك.
النذور الرهبان ّية الم�ؤ ّقتة للأخوين جورج �شعيا و�إينيا�س عطا هلل

يوم الثالثاء � ١٥آب  ،٢٠١٧ال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء� ،إحتفل الأب العا ّم بق ّدا�س عيد
�س ّيدة االنتقال في دير االبتداء يعاونه الأب المدبّر نبيل واكيم ومع ّلم االبتداء الأب
ن�ضال جبلي .تخ ّلل الق ّدا�س �إبراز النذور الرهبان ّية الم�ؤ ّقتة للأخوين جورج �شعيا
و�إينيا�س عطاهلل (وكالهما من بيروت) ،بح�ضور الآباء المدبّرين وجمهور من الآباء
والإخوة والأخوات الراهبات و�أهل الناذرين وح�شد من الأ�صدقاء والم�ؤمنين .واختار
أذني ّ
كل �صباح لأ�سمع كتلميذ»
الناذران الجديدان �آية لهما من �سفر �أ�شعيا ُّ
«الرب ين ّبه � ّ
(�أ�ش  .)٥ :٥٠وفي عظته قال الأب العا ّم« :طوبى للذين ي�سمعون كلمة اهلل ويعملون
بها» .هذه الطوبى ي�سمعها اليوم الناذران جورج و�إينيا�س لأنّهما �سمعا كلمة اهلل �أ ّو ًال في
ّ
و�سيظلن ي�سمعانها ويعمالن بها في حياتهما
البيت وثانيًا في فترة االبتداء في الدير
الرهبان ّية في الم�ستقبل ،وفي ت�أ ّملنا اليوم ب�شخ�ص ّية مريم ،ندرك �أنّها هي �أ ّول من �سمع
ولكن م�سيرة الإيمان بي�سوع التي
التج�سدّ ،
كلمة اهلل و�آمن بها ،وهذا ال�سماع �أثمر �س ّر ّ
بالتج�سد بل تتابع وت�صل �إلينا ،وهنا يبد�أ دور ّ
كل واحد منا ب�أن
عا�شتها مريم ال تنتهي ّ
فيج�سد ي�سوع في هذا العالم ويكون �سبب خال�ص
ي�سمع كلمة اهلل ويعمل بهاّ ،
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للآخرين .و�أ�ضاف� :إنّ غاية الحياة الرهبان ّية لي�ست النذور ،وال حمل ال�صليب ،بل هذه
ك ّلها و�سائل� ،أ ّما الهدف فهو �أ ّو ًل العي�ش مع ي�سوع واالتّحاد به ،وثانيًا حمله �إلى العالم
من خالل الر�سالة .ونحن بدورنا علينا �أن ال نن�سى هذا الهدف مهما تق ّدمنا في م�سيرتنا
وتوجه الأب العا ّم �إلى الناذرين الجديدين جورج و�إينيا�س قائ ًال:
الرهبان ّية والكهنوت ّيةّ .
�أذ ّكركما ب�أن يبقى ي�سوع الغاي َة الوحيدة في حياتكما .و�أنّكما مدع ّوان اليوم لأن ت�شهدا
�أمام العالم �أجمع لهذا الن�صيب ال�صالح الذي اخترتماه من خالل التزامكما بالنذور
الرهبان ّية المق ّد�سة ،لأنّه عندما ي�ضيع الهدف ي�صبح تك ّر�سنا بدون قيمة .واختتم كلمته
مه ّنئًا الأ ّم الرهبان ّية و�شاك ًرا الأبوين ن�ضال جبلي مع ّلم االبتداء وم�ساعده الأب ميخائيل
ح ّداد اللذين ي�شرفان على التن�شئة ،والأبوين المدبّرين نبيل واكيم ومكاريو�س
هيدمو�س مر�ش َدي الناذرين الجديدين ،و�شكر الأهل الأع ّزاء الذين ق ّدموا ثمرتهم
ال�صالحة ،والذين لوال تربيتهم لما و�صل الناذران �إلى هذه اللحظة المباركة .بعد
الق ّدا�س والتهاني ُدعي الجميع �إلى الع�شاء في باحة الدير ،تخ ّلله ترانيم روح ّية وعر�ض
ّ
محطات م�ص ّورة من حياة االبتداء في دير ال�س ّيدة� .ألف مبروك.
مروان الخوري مبتدئ جديد في ميثون

�أثناء الليترجيا الإله ّية ،في دير الق ّدي�س با�سيليو�س في ميثون (الواليات الم ّتحدة
ثوب االبتداء
رئي�س الدير ومع ّلم المبتدئين الأب فار�س خليفات َ
الأميرك ّية)� ،ألب�س ُ
الرهباني للأخ الجديد مروان الخوري (من دوما ــ لبنان) ،وعاونه الآباء مارتن حياة
ّ
ّ
والري تومنلي ،بح�ضور البع�ض من �أهل الأخ الجديد وجمع من الم�ؤمنين.
غداء الرابطة المخلّ�ص ّية في عنجر

برعاية الأب العا ّم �أقيم الغداء ال�سنوي للرابطة المخ ّل�ص ّية يوم الأحد في � 27آب
 ،2017في مطعم �شم�س في عنجر .بح�ضور راعي الأبر�ش ّية المطران ع�صام يوحنا
دروي�ش ،العقيد ب�شارة ح ّداد ،ال�س ّيد مي�شال �ضاهر ورئي�س الرابطة العميد موري�س
�صافي والأب المر�شد جيلبير وردة وبع�ض الآباء وح�شد كبير من خ ّريجي وقدامى
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رحب بالح�ضور
مدر�سة دير المخ ّل�ص .و ِفي البداية كانت الكلمة للعميد �صافي الذي ّ
الكريم ،تالها كلمة راعي الأبر�ش ّية الذي ن َّوه بما تقوم به الرابطة والرهبان ّية المخ ّل�ص ّية
ب�شخ�ص رئي�سها العا ّم وتم ّنى �أن تكتمل الفرحة باللقاء في روما في منا�سبة تقدي�س �أبونا
ب�شارة� .أ ّما الأب العا ّم فقال� :أعرف �أنكم ت�س�ألون ما هو جديد الرهبان ّية ،لذلك
�س�أ�ضعكم ب�أبرز الم�ستج ّدات:
العالمي� :أ�صبح لدينا دير جديد في �إيطاليا وهو دير الق ّدي�س
�أ ّو ًال :على ال�صعيد
ّ
با�سيليو�س الواقع في و�سط روما.
كنت في «لقاء الدعوات» الذي
ثان ًيا :بالن�سبة للدعوات الرهبان ّية اليوم بالذات ُ
يُقام في بيت �أبونا ب�شارة في جعيتا ،والحمد هلل لدينا � 12شاب ي�شتركون في هذا اللقاء
ويبحثون عن دعوتهم .ن�أمل �أن يثمر هذا اللقاء بالمزيد من الدعوات للرهبان ّية والكني�سة.
ثالثًا :على �صعيد �سير دعوى �أبونا ب�شارة :الأمور �أ�ؤ ّكد لكم ب�أنّ الأمور ت�سير
ب�شكل ج ّدي �سريع.
راب ًعا :على �صعيد الم�شاريع في البقاع ،ودائ ًما برعاية �صاحب ال�سيادة ،هناك القاعة
الرعويّة في بلدة �أبلح والتي هي قيد الإنجاز وهنا �أتق ّدم بال�شكر من ّ
كل الذين �ساهموا
و�سيتم قريبًا و�ضع حجر الأ�سا�س للم�شروع التجاري
فيها وخا�صة ال�س ّيد مي�شال �ضاهرّ .
�أي�ضً ا في بلدة �أبلح .وفي حو�ش الأمراء لدينا م�شروع بناء قاعة راعويّة في رع ّية مار
يو�سف ،و�أي�ضً ا �سيُو�ضع حجر الأ�سا�س في القريب العاجل .في الفرزل هناك م�شروع بناء
 ١٤محل تجاري على الطريق العا ّم تابعة لدار ال�صداقة قرب المدر�سة المهن ّية.
اللبناني البا�سل
الرهبان ّية تك ّرم �أهل و�أوالد �شهداء الجي�ش
ّ
في دير المزيرعة :يوم الجمعة � ١١آب  ،٢٠١٧في دير الق ّدي�س جاورجيو�س

المزيرعة� ،إ�ستقبل الرئي�س العا ّم والنائب العا ّم الأب نبيل واكيم ورئي�س الدير الأب
�شخ�صا من
المدبّر جوزيف واكيم �أهل �شهداء الجي�ش برفقة العقيد مقد�سي وت�سعين ً
اللبناني على الغداء على مائدة الدير.
عوائل �شهداء الجي�ش
ّ
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في دير المخ ّل�ص :ويوم الأحد � ٣أيلول � ،٢٠١٧أقامت الرهبان ّية غدا ًء لحوالي
�شخ�صا من �أوالد �شهداء الع�سكريّين و�أهاليهم ،في مدر�سة الدير .بد�أ اال�ستقبال في
ً ٣٥٠
كني�سة الدير حيث وقف الجميع وقفة �صمت عن روح ال�شهداءّ ،ثم �ألقى الأب العا ّم كلمة،
هذا �أبرز ما جاء فيها« :في هذا اليوم الذي نك ّرم فيه �شهداءنا ،من واجبنا �أن نقول لكم �إنّنا
نح ّبكم و�إنّنا معكم في هذه الت�ضح ّية التي تقدّمونها من �أجل الوطن .الكني�سة التي نحن
فيها الآن عمرها حوالي � ٣٠٠سنة والدير عمره �أكثر من � ٣٠٠سنة والرهبان ّية �أي�ضً ا عمرها
� ٣٣٣سنة .وهذا يعني �أنّه �إن ك ّنا ن�ؤمن بالمكان �أو الم� ّؤ�س�سة �أو الوطن الذي ننتمي �إليه،
الحق ويبقى ما قدّمه ال�شهداء
فمهما كانت �صعوبات التاريخ ومهما ق�ست الأيّام ،يبقى ثمر ّ
لأجل الوطن وبالمقابلّ ،
وخا�صة هذا الدير،
كل ظلم وباطل يمر ويُمحى .رهبان ّيتنا �أي�ضً اّ ،
ذبحا وبقي ا�ست�شهادهم مد ّون في �سجل التاريخ وبقيت
قدّموا �شهداء وهناك رهبان ماتوا ً
الرهبان ّية لأنّه كان هناك دائ ًما الإيمان والرجاء والمح ّبة للرهبان ّية وللوطن .من هذا
المنطلق نقول �إ ّن ال�شهيد ال يموت ،لأ ّن مح ّبته تثمر في الوطن وفي قلوب المواطنين،
و�أنتم �أي�ضً ا زوجات و�أوالد �شهداء الجي�ش جزء ال يتج ّز�أ من هذه ال�شهادة� .إ ّن م� ّؤ�س�سة
الجي�ش ا�ستطاعت �أن تحافظ على �شهدائها وعلى عائالتهم ولذلك ن�ؤ ّكد �أ ّن لقاءنا اليوم
حي للمح ّبة والت�ضحية في �سبيل
هو عمل مقدّ�س ّ
ومهم لنقول للعالم �أجمع �أنّكم مثال ّ
الوطن .واليوم نجتمع في هذه الكني�سة م�سلمين وم�سيح ّيين بقلب واحد ورجاء واحد
كعائلة واحدة ،ووجودكم هنا في الكني�سة هو لأنّكم �أبناء الم� ّؤ�س�سة الع�سكريّة الواحدة
التي ال تم ّيز بين �أبنائها وهذه الروح يجب �أن نحافظ عليها ،لأنّها ال�صورة الأجمل للبنان
وللم� ّؤ�س�سة الع�سكريّة .و�أنا �أقول لكم اليوم �إ ّن ّ
كل م� ّؤ�س�ساتنا الرهبان ّية �ستكون بت�ص ّرفكم
وت�ص ّرف الم� ّؤ�س�سة الع�سكريّة و�سنكون م�ستعدّين لتلبية النداء في ّ
كل ما يطلب م ّنا� .أه ًال
و�سه ًال بكم في دير المخ ّل�ص .تح ّية لكم ،تح ّية لل�شهداء وللم� ّؤ�س�سة الع�سكريّة وتح ّية
للبنان .تال كلمة الأب العا ّم �شرح من رئي�س الدير عن �أبرز محطات الدير التاريخ ّية ،بعدها
موجه للرئي�س العا ّم
قدّم النقيب الطبيب ح�سام دمج ،با�سم قيادة الجي�ش ،كتاب �شكر َّ
ولرئي�س الدير و�أي�ضً ا كتاب �شكر لم� ّؤ�س�سة المقدّم المغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري.
عقب اال�ستقبال غداء في باحة المدر�سة� .أدام اهلل جي�شنا البا�سل والرهبان ّية الحبيبة.
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الريا�ضة الروح ّية الكبرى الأولى  4ـ ـ � 7أيلول 2017

�ألقى �سيادة المطران مارون ع ّمار راعي �أبر�ش ّية �صيدا المارون ّية عظات الريا�ضة
الروح ّية ال�سنويّة الأولى في دير المخ ّل�ص .وتمحورت حول روحان ّية وتعاليم البابا
فرن�سي�س من خالل الإر�شادات والإرادات الر�سول ّية التي �أ�صدرها ،وب ّين �أ ّن الفكرة
المحوريّة التي تربط تعليم البابا ك ّله هي الفرح (فرح الإنجيل ،فرح الحب )...والرحمة
(�سنة الرحمة و«ي�سوع الرحوم والعطوف») .العن�صر الجديد الذي �أدخله البابا هو
احترام وتقدي�س وقت الإن�سان وحياته والبيئة التي يعي�ش فيها وقد دعاها «البيت
وخ�صو�صا في
الم�شترك» .مع الت�شديد على �أولويّة كلمة اهلل في الكتاب المق ّد�س
ً
الإنجيلّ .ثم ر ّكز على دور الروح القد�س الحا�ضر في الكني�سة وفي الرهبان ّيات
والأبر�ش ّيات وهو يقود تعليم الكني�سة وير�شدها الى الحقيقة يو ًما بعد يوم ويُر�سل رعا ًة
منا�سبين ّ
لكل زمان ومكان .الأوالد هم كال�سهام في يد الرامي (الأهل) ،يجب �أن
يُطلقوهم ويو�صلوهم الى �أبعد ما يمكن في ّ
كل المجاالت الروح ّية والعلم ّية
واالجتماع ّية .في الحياة العائل ّية كما هي �أي�ضً ا الحياة الليترج ّية� ،أمور كثيرة تبقى بعيدة
عن الفهم ولكن ما يع ّو�ض عن ذلك فهو الثقة المتبادلة .كما �أنّ �صالة الجماعة تع ّو�ض
عن ق ّلة ا�ستيعاب الفرد .وفي الختام �ش ّدد �سيادة المطران الواعظ على الممار�سات
التقويّة القديمة التي تُنقذ عائالت اليوم من كل ما يه ّددها في المجتمعات المتن ّوعة.
بالحب.
العائلي هو الذي ينمي العائلة ّ
الرباط ّ
عيد ميالد ال�س ّيدة العذراء ونذور رهبان ّية جديدة

بمنا�سبة عيد ميالد والدة الإله ،احتفلت الرهبان ّية يوم الخمي�س � ٧أيلول ٢٠١٧
ب�صالة الغروب ،تخ ّللها �إبراز النذور الرهبان ّية الم�ؤبّدة �أمام الرئي�س العا ّم للأخوين
�سليمان ك�شا�شة وروني (�سيرافيم) ح ّداد .بح�ضور �سيادة المطران مارون ع َمار راعي
�أبر�ش ّية �صيدا المارون ّية وح�شد من الرهبان والراهبات والإخوة وذوي الناذرين
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الحق في المح ّبة فننمو في ّ
كل �شيء
و�أ�صدقائهما .واتّخذ الأخ �سليمان �شعا ًرا له« :نعلن ّ
نحو الم�سيح الذي هو الر�أ�س» (�أف � .)١٥ :٤أ ّما الأخ روني �سيرافيم فاتخذ �شعاره« :له
�إذن �أن ينمو ولي �أن �أنق�ص» (يو  .)٣٠ :٣وفي المنا�سبة قال الأب العا ّم :هذا اليوم
بالن�سبة للرهبان ّية هو فرحة كبيرة وكبيرة ج ًّدا لأنّه يولد في �أح�شائها بالنذور الم�ؤبّدة
الأخوان �سليمان وروني (�سيرافيم) ،وهما القطاف البكر في عهدي ومنذ ت�س ّلمي مهام
الرئا�سة العا ّمة للرهبان ّية .وت ّوجه �إلى الناذرين الجدد قائ ًال� :أرغب اليوم �أن �أح ّملكما
م�س�ؤول ّية بعد �أن تك ّر�ستما ب�شكل نهائي وك ّل ّي .هناك بعدان في الحياة الرهبان ّية :البعد
الأفقي مع الب�شر والبعد العامودي مع اهلل ،ومع بع�ضهما يك ّونان ال�صليب و�إذا ما انف�صال
عن بع�ضهما البع�ض ّ
الرهباني
فكل �شيء ي�سقط ،لذلك فال�صليب الذي ن�أخذه في النذر
ّ
يرافقنا �إلى النهاية ويو�ضع على �صدرنا في المثوى الأخير ،والراهب قبل �أن ي�سلم
الروح عليه �أن يقول ب�ضمير مرتاح «لقد ّتم» .على مثال الم�سيح الذي � ّأتم ر�سالته على
ال�صليب وعندها ح�صل الخال�ص للعالم� .إنّ كلمة «لقد ّتم» ال تعني العذاب والألم بل
الفرح وعي�ش الرحمة ون�شر المح ّبة والمغفرة .و�أنا مت�أ ّكد �أ ّن الأخوين �سليمان
و�سيرافيم ،بعد �أن تركا العالم وتبعا الم�سيح� ،سي�سيران بهذه الم�سيرة حتى النهاية .وفي
الختام بارك الأب العا ّم للناذرين �شاك ًرا الأباء الذين �سهروا على تن�شئتهما :نبيل واكيم
وجوزيف ج ّبور وم�ساعديهما مع مر�شديهما ّ
الروحي.
وكل الذين �ساهموا في نم ّوهما
ّ
و�شكر �أي�ضً ا الأهل الذين ق ّدموا المثل ال�صالح في تربيتهما وفي تقدمتهما للرهبان ّية،
طالبًا من اهلل �أن يحفظهم ويُثَ ِ ّبت الناذرين في مح ّبته حتى النهاية .بعد ال�صالة دعي
الجميع �إلى التهاني والع�شاء في باحة الدير� .ألف مبروك.
عيد ال�صليب في جعيتا

يوم الأربعاء � ١٣أيلول � ،٢٠١٧إحتفل الأب العام بق ّدا�س عيد ال�صليب في رع ّية
ال�صليب المق َّد�س ــ جعيتا ،يعاونه رئي�س الإكليريك ّية الكبرى الأب المدبّر جوزيف
ج ّبور ،ورئي�س المدر�سة الأب يو�سف ن�صر وكاهن الرع ّية الأب اليا�س �صليبا .بح�ضور
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الأب نداء �إبراهيم وجمهور الإكليريك ّية الكبرى وح�شد من �أبناء الرع ّية .وفي عظته
�شرح الأب العام مفهوم الإرتفاع على ال�صليب وقال :كما لم يفهم الر�سل �إرتفاع �إبن
الب�شر على ال�صليب ،كذلك نحن اليوم �أحيانًا كثيرة ال نفهم ال�صليب وال ن�ؤمن �أن اهلل
يمكن �أن يُ�صلب وبالتالي فنحن ال نفهم اهلل .ومن هنا ن�س�أل �أين هو اهلل ومن الحزن
يتج�سد لكي ال نعود نمر�ض
والموت والألم الذي نعي�شه .والجواب هو �أ ّن الم�سيح لم ّ
تج�سد ليخ ّل�صنا من موت الخطيئة وارتفع على ال�صليب لأنّه �أح ّبنا،
ونت�ألّم �أو نموت بل ّ
وعندما نفهم هذه الحقيقة ن�ستطيع �أن ننظر البن الب�شر وتتب ّدل نظرتنا لل�صليب في�صبح
حب
وحب كبير� ،إنّه ّ
حب ّ
عالمة �إيمان ورجاء وفرح ،بدل الحزن والي�أ�س ،لأنّه نتيجة ّ
ورئي�سي الإكليريك ّية
وخا�صة كاهن الرع ّية
اهلل للإن�سان .وختم الأب العا ّم معاي ًدا الجميع ّ
ّ
توجه بال�شكر لجوقة الرع ّية على �أدائها الجميل .في ختام
الكبرى والمدر�سة .كما ّ
الق ّدا�س جرى التطواف في ال�صليب المق َّد�س ،و�إ�ضاءة ال�شعلة ّثم قطع قالب الحلوى
بمنا�سبة العيد وكوكتيل في باحة الكني�سة.
م�سيرة وق ّدا�س الأب ب�شارة �أبو مراد

برعاية وح�ضور الأب العا ّم وبدعوة من عيلة �أبونا ب�شارة �إنطلقت الم�سيرة
ال�سنويّة «ع درب �أبونا ب�شارة» من مدخل بلدة جون ال�شرقي �إلى دير المخ ّل�ص،
بح�ضور عدد كبير من الكهنة والرهبان والراهبات وجمع كبير من الم�ؤمنين �أتوا من
اللبنانية .ت�ض ّمنت الم�سيرة ع ّدة محطات تخ ّللها بركة القربان وترانيم
كافّة المناطق ّ
إلهي في باحة مدر�سة دير
و�صلوات وت�أمالت روح ّية .واختتمت الم�سيرة بالق ّدا�س ال ّ
المخ ّل�ص الذي تراّ�سه الأب العا ّم وعاونه فيه الآباء :نبيل واكيم ،جوزيف واكيم،
حبيب خلف ،ن�ضال جبلي ،نقوال ال�صغبيني� ،أنطوان �سعد� ،إبراهيم ح ّداد ،فادي
الفحل ،طالل تعلب ،جيلبير ورده ،نديم �شقور .بعد الإنجيل �ألقى الأب العام عظة من
وحي روحان ّية الأب ب�شارة .وفي ختام القدا�س �أقيم زياح من المدر�سة �إلى �ضريح
الأب ب�شارة.
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زيارة الأب العام لكندا و�أميركا ٢٠١٧
كندا

الثالثاء  ٢٤ت�شرين الأ ّول � ،2017شارك الأب العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب
برفقة الآباء المخ ّل�ص ّيين غبط َة البطريرك يو�سف الأ ّول وراعي �أبر�ش ّية كندا للروم
الملك ّيين الكاثوليك المطران �إبراهيم �إبراهيم مع �أ�ساقفة االنت�شار ،في زيارة رئي�س
�أ�ساقفة مونتريال كري�ستيان لوبين وعر�ضوا مع �سيادته الأو�ضاع الراعويّة للكني�سة
الملك ّية في بالد االنت�شار وخا�صة في كندا ،وناق�شوا �أي�ضً ا �أو�ضاع الوافدين ال�سوريّين
ثم جال الجميع في كاتدرائ ّية «مريم ملكة العالم» (.)Marie Reine du monde
الجددّ .
يوم الخمي�س  ٢٦ت�شرين الأ ّول  ،2017قبل الظهر �شارك الأب العا ّم مع غبطة
البابوي في �أوتاوا-كندا المون�سيور لويجي
البطريرك وال�سادة الأ�ساقفة في زيارة ال�سفير
ّ
بونازي ،بح�ضور الآباء والوفد المرافقّ .ثم انطلق الوفد بعد الظهر لزيارة البرلمان
الكندي وا�ستمع �إلى جل�سة م�ساءلة الحكومة ّثم اجتمع �صاحب الغبطة بالنائب في�صل
ّ
الخوري في مكتبه داخل البرلمان وتباحثا في �أمور ع ّدة .وعند ال�ساعة ال�ساد�سة
والن�صف م�سا ًء ُ�أقيمت �صالة الغروب االحتفال ّية في رع ّية الق ّدي�سين بطر�س وبول�س في
�أوتاوا ،التي يقوم بخدمتها الأبوان �سمير �سركي�س و�أنطون �سمعان .تر�أّ�س غبطة
البطريرك ال�صالة بح�ضور ال�سادة الأ�ساقفة والأب العا ّم والآباء المخ ّل�ص ّيين وجمهور
ال�سنوي في �أوتيل كراون
كبير من رع ّية �أوتاوا .وبعد ال�صالة ُدعي الجميع �إلى الع�شاء
ّ
بالزا حيث �ألقى الأب �سمير كلمة عر�ض فيها تاريخ ت�أ�سي�س الرع ّية وبعدها ق ّدمت
الرع ّية ل�صاحب الغبطة �أيقونة الق ّد َي�سين بطر�س وبول�س عربو َن �شكر على زيارته
رحب فيها بغبطته وبالح�ضور ،وا�ص ًفا غبطة
لأوتاواّ .ثم �ألقى المطران �إبراهيم كلمة ّ
البطريرك بـ «فرن�سي�س الكني�سة الكاثوليك ّية» من خالل توا�ضعه ومح ّبته للجميع ،وع ّبر
عن فرحه واعتزازه بوجود �صاحب ال�سيادة المطران ع�صام يوح ّنا دروي�ش في كندا
الروحي له� ،شاك ًرا ّ
كل الذين
لالحتفال بهذه المنا�سبة وهو ال�صديق والأب والمر�شد
ّ
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تعبوا في تح�ضير هذه ال�سهرة ال�سنويّة وعلى ر�أ�سهم الأبوين �سمير �سركي�س و�أنطون
�سمعان.
البطريركي للمحامي
وق ّلد غبطة البطريرك مع راعي الأبر�ش ّية �صليب القد�س
ّ
خ�ص فيها بالذكر رئي�س �أ�ساقفة
جوزيف عوبجي .وفي الختام �ألقى غبطته كلمة �شكرّ ،
�أوتاوا المطران تيران�س براندرغا�ست ورئي�س �أ�ساقفة غاتينو بول �أندره دو رو�شيه
البابوي الحالي في �أوتاوا لويجي بونازي الداعمين لوجود الكني�سة
و�سعادة ال�سفير
ّ
الملك ّية في كندا ،كما �شكر راعي الأبر�ش ّية وخادمي الرع ّية الأبوين �سمير و�أنطون طالبًا
وخ�ص بالذكر
من الرع ّية االلتفاف حول راعيها و�إظهار مح ّبتها من �أجل بناء الكني�سةّ .
�أي�ضً ا المرحوم الأر�شمنديت حبيب كويتر الذي عمل على بناء الكني�سة في �أوتاوا وهو
ابن الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية التي � ّأ�س�ست هذه الأبر�ش ّية وهي تحتفل اليوم بيوبيل � ١٢٥سنة
على ت�أ�سي�س رع ّية مونتريال ،والممثّلة اليوم بالرئي�س العا ّم �أنطوان ديب.
يوم الجمعة  ٢٧ت�شرين الأ ّول  ،2017قبل الظهر ،في رع ّية الب�شارة في وي�ست
�آيلند ،حيث يخدم الأب مكاريو�س وهبي� ،شارك الأب العا ّم في االجتماع الذي عقده
غبطة البطريرك وال�سادة الأ�ساقفة مع الكهنة الذين عر�ضوا �أو�ضاع رعاياهم �أمام غبطته،
ّثم اجمتع غبطته بالبرف�سور �سامي عون الذي �شرح الوجه الجديد للم�سيح ّية في
االغتراب والتح ّديات التي يواجهها �أبناء الرع ّيةّ ،ثم عر�ض بع�ض �أفراد �شبيبة رع ّية
المخ ّل�ص التح ّديات التي يواجهونها وتط ّلعاتهم �إلى م�ستقبل الكني�سة ،و�أعرب الجميع
عن �شكرهم لغبطته الذي �أوالهم اهتمامه و�سماعه لق�ضاياهم .بعد االجتماع ان�ضم
غبطة البطريرك والأ�ساقفة والآباء �إلى م�أدبة غداء مع لجنة وقف رع ّية الب�شارة
والمتطوعين فيها وذلك في �صالون الرع ّية .وفي الختام ق ّدمت الرع ّية در ًعا تكريميًّا
ل�صاحب الغبطة عربو َن �شكر لمح ّبته ولزيارته التاريخ ّية �إلى الرع ّية.
م�سا ًء انطلق الوفد �إلى �أوتيل كراون بالزا في مونتريال لالحتفال ب�سهرة الرع ّية
المئوي والخام�س والع�شرين على ت�أ�سي�سها ،حيث تتالت الكلمات بد ًءا
ال�سنويّة ويوبيل
ّ
برئي�س بلديّة مونتريال ال�س ّيد دوني كودير ّثم كلمة وزيرة ال�سياحة الكنديّة ميالني
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رحب
جولي ( ،)Mélanie Jolyبعدها كلمة �صاحب ال�سيادة �إبراهيم �إبراهيم الذي ّ
ب�صاحب الغبطة وبال�سادة الأ�ساقفة وبالأب العا ّم ّ
وبكل الحا�ضرين .في الختام �ألقى
�صاحب الغبطة كلم ًة �شكر فيها راعي الأبر�ش ّية والأب العا ّم للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ّ
وكل
الذين �ساهموا في بناء الكني�سة وع ّبر عن فرحه بم�شاركتهم هذا االحتفال ،داعيًا الجميع
�إلى اال�ستمرار في العمل م ًعا ك�أبناء لكني�سة واحدة �شاهودة للإنجيل في كندا.
يوم ال�سبت  ٢٨ت�شرين الأ ّول  ،2017عند ال�ساعة الرابعة بعد الظهر ولمنا�سبة
رعية المخ ّل�ص� ،إحتفل غبطة البطريرك بالق ّدا�س اليوبيل
يوبيل � ١٢٥سنة على ت�أ�سي�س ّ
كاتدرائية المخ ّل�ص في
رعية المخ ّل�ص ،في
ّ
المئة والخام�س والع�شرين على ت�أ�سي�س ّ
أبر�شية المطران �إبراهيم �إبراهيم ،ورئي�س �أ�ساقفة �أوتاوا
مونتريال ،عاونه فيه راعي ال ّ
تيران�س برندرغا�ست ( ،)Mgr Terrence Prendergastوال�سادة المطارنة �إي�سيدور
ّ
ّبطيخة وع�صام يوح ّنا دروي�ش وروبير ربّاط ونقوال �أنتيبا وجوزف جبارة والأب العا ّم
الماروني في كندا بول مروان
الأ�شمندريت �أنطوان ديب .وح�ضر الق ّدا�س المطران
ّ
تابت والمطران �آالن فوبير والمطران مارتان فييات والمطران لوقا كو ّريفو ومطران
ال�سريان الكاثوليك بول �أنطوان نا�صيف والمطران � ّإيليا باهي مطران ال�سريان
الأرثوذك�س والأب �أنطوان �شادارفييان ممثّل الأب جورج زبّاريان وجمهور كبير من
ال�سيد دوني كودير والنائب في�صل خوري
الكهنة .كما ح�ضر رئي�س بلديّة مونتريال ّ
اللبناني في كندا فادي زيادة وع�ضو بلديّة
والوزيرة كري�ستين �سان بيار وال�سفير
ّ
الفاعليات وح�شد كبير من
وال�سيد جميل �شعيب وبع�ض
ّ
ال�سيد عارف �سالم ّ
مونتريال ّ
الم�ؤمنين.
رحب ب�صاحب الغبطة ،وقام
تال الإنجيل �صاحب ال�سيادة راعي الأبر�ش ّية وبعدها ّ
رئي�س بلديّة مونتريال دوني كودير بتقديم مفتاح مونتريال �إلى غبطته وق َّدمت الوزيرة
كري�ستين �سان بيار با�سم رئي�س وزراء مقاطعة كيبيك فيليب كويار در ًعا تذكاريًّا لغبطته
وق ّدم �صاحب الغبطة بدوره كتابًا عن الإيقونات الملك ّية لل�س ّيد كودير وللوزيرة �سان
بيار .وفي العظة قال غبطة البطريرك:
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�أيّها الأح ّباء ،يطيب لنا �أنا و�إخوتي ال�سادة المطارنة الم�شاركين �أن نلتقي بكم في
هذه الليترجيا المق ّد�سة� .إخوتي ه�ؤالء قد �أتوا من بالد فيها لكني�ستا انت�شار وامتداد كالبلد
الذي �أنتم فيه .جاءوا حاملين �آمال وهموم و�شجون و�ش�ؤون وخبرات �أبنائهم الذين هم
�إخوة لكم هاجروا �أو ُه ّجروا نظيركم �إنَّما �إلى بالد �أخرى .جاءوا واجتمعوا في هذه
الأيّام لكي يروا كيف ي�سعهم �أن يخدموهم ويخدموكم �أنتم �أي�ضً ا لأ ّن قوا�سم م�شتركة
كثيرة تجمع بين �أبناء االنت�شار من كني�ستنا ومن �شرقنا .جاءوا حاملين �إليكم تح ّياتهم
ومح ّبتهم وت�ضامنهم و�أمنيتهم ب�أن يكون لنا جمي ًعا �شبكة توا�صل ت�ساعد على �أن نكون
�أكثر قربًا بَع�ضُ نا من بع�ض و�أكثر تعاونًا وتعا�ضدًا وت�ضامنًا وفاعل ّية وخدمة لبالدنا وللبالد
أخوي المطرانين ع�صام ونقوال حاملين
التي �أنتم وهم فيها� .أ ّما �أنا فقد جئت �إليكم مع � ّ
وخ�صو�صا دعوة �إلى �أن ال نن�سى
أفراحا وب�سمات ودمو ًعا
ً
�إليكم �أ�شوا ًقا وتح ّيات و�آما ًال و� ً
خا�ص حاملين من
الأر�ض التي ولد الكثير منا فيها وتربّى وك ّون �شخ�ص ّيته .جئنا بنوع ّ
�أر�ضنا ومن �شعبنا تذكي ًرا ب�أنّكم �أنتم �أبناء ال�شهداء� .إن كانت الم�سيح ّية انت�صرت وانت�شرت
فبف�ضل الدماء التي �سفكها �آبا�ؤنا منذ القديم �إلى اليوم� .إن كان لنا �شيء نعت ّز به ونفاخر
فهو هذا .قد يكون من المع ّزي لنا ب�إزاء �ألم الهجرة من بالدنا والنزيف الذي ت�س ّببه في
ج�سم كني�ستنا هو �أَنَّ ُكم �أنتم م�سيح ّيي ال�شرق عندكم �شيء تقولونه لإخوتكم الم�سيح ّيين
في الغرب عن م�سيح ّيتكم وعن �شهاداتكم الم�سيح ّية وعي�شكم للإنجيل وانتمائكم �إلى
الكني�سة .ال ن�ستطيع �أن نرى ،بعين الرجاء والإيمان ،غير ذلك مب ّر ًرا لهجرتنا نحن
م�سيح ّيي ال�شرق �إلى هذه البالد .منذ �أربع �سنوات عقد في الفاتيكان مجمع من �أجل
�إعادة تب�شير الغرب .قد نكون نحن ،في تدبير اهلل وت�صميمه ،من بين الو�سائل والأ�شخا�ص
المهجرين �أن ال نبقى
التي ي�ستعملها اهلل لهذا الغر�ض .لذلك علينا نحن المهاجرين �أو ّ
ومتم�سكين بالما�ضي تع ّلقًا يج ّمدنا ويقتلنا .علينا �أن نتط ّلع �إلى الأمام وننه�ض
متع ّلقين ّ
الروماني و�أنتم �أحفادهم هذه هي
برجاء كبير للر�سالة وال�شهادة� .آبا�ؤنا قلبوا العالم
ّ
ر�سالتكم �أن تقلبوا العالم الذي انطلقتم �إليه ب�شهادة الإنجيل ال�صادقة .هذه الر�سالة تتطلب
منا �أن نكون مندمجين في المجتمع الجديد الذي انتمينا �إليه� ،أن ال نع ّده غريبًا �أو خ�ص ًما
مناف�سا .علينا �أن نكون م�سيح ّيين من داخل ثقافته وعاداته� ،أن نكون مواطنين حقيق ّيين
�أو ً
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ّ
ونتم�سك بها ك�شرق ّيين
بكل ما لهذه الكلمة من �أبعاد .و�إن كان لدينا �أ�شياء نعتبرها ج ّيدة ّ
من واجبنا �أن نط ّعم هذا البلد بها �أو �أن نط ّعمها به .هذا ال يتنافى مع انتمائنا �إلى بالدنا
الأ�صل ّية ومح ّبتنا لها وم�ساعدتها وانتمائنا الى تراثنا وتقاليدنا� .إ ّن البلد الذي نحن فيه
ي�شجع على المحافظة على التقاليد والتراثات التي ال تتنافى �أو ال
وغيره من البالد �أي�ضً ا ّ
ترف�ض قوانينها و�أنظمتها ود�ساتيرها� .أيّها الأحباء� ،إن فعلنا ذلك نبرهن �أنّنا كني�سة عابرة
للحدود والثقافات ،كني�سة ال تر�ضى باالنكما�ش والتقوقع �أو بالعزل والرذل .كني�سة لي�ست
كذلك ال م�ستقبل لها و�إن بدا للبع�ض ب�سبب ق�صر نظرهم �أ ّن لها م�ستقبل فهذا الم�ستقبل
هو م�ستقبل � ٍآت �سري ًعا وقريبًا على االنهيار والزوال� .أ ّما الدواء الناجع لنكون كذلك فهو
ال�صداقة� ،أن نكون ك ّلنا في تن ّوعنا �أ�صدقاء بَع�ضُ نا لبع�ض� ،صداقة نابعة من �صداقتنا لي�سوع
وحد في �شخ�صه المتناق�ضات ،كما يُع ِ ّلمنا
الم�سيح الذي جعل من االثنين واحدًا ،والذي ّ
إ�سكوتي وال رجل وال �إمر�أة بل
يوناني وال � ّ
الق ّدي�س بول�س� ،إذ لي�س عبد وال ح ّر وال ّ
الجميع واحد في الم�سيح .هل ّفكرنا يو ًما �أن الدم الواحد ،دم ي�سوع ،ي�سري في عروق
ّ
كل واحد م ّنا حين نتناوله و�أنّنا ن�صبح بذلك من لحمه ومن عظامه ،كما يقول الق ّدي�س
الم�سيحي
بول�س �أي�ضً ا .ولي�س عن عبث ما قاله القدي�س �إيريناو�س منذ بدايات الم�سيح ّية �أ ّن
ّ
موطنه العالم ك ّله ور�سالته و�شهادته حيث يزرعه اهلل في هذا العالم .ولي�س من تناق�ض
بين االثنين بل تكامل وغنًى� .أيّها الأح ّباء ،نحتفل اليوم بتذكار ت�أ�سي�س هذه الرع ّية منذ
مئة وخم�سة وع�شرين عا ًما .هذا االحتفال يذ ّكرنا فيما يذ ّكرنا ب�أ ّن الهجرة من بالدنا لي�ست
وليدة اليوم وال �أحداث و�أو�ضاع اليوم .هجرة اليوم ،تحت � ّأي �شكل من الأ�شكال كانت،
بنوع
هي موجة من موجات الهجرة التي تعاقبت في تاريخ كني�ستنا وفي تاريخ الم�شرق ٍ
يتر�سخ معها ال�شعور بالي�أ�س
ٍ
تتر�سخ في عقولنا القناعة ب�أ ّن الهجرة قدرنا ّ
عام ،ح ّتى لتكاد ّ
تتح�سن الأ�شياء .ومع ّ
كل موجة هجرة تت�ش ّتت عائالت وتتف ّتت قلوب
وخيبة الأمل من �أن ّ
أخ�ص عالمات ا�ستفهام وت�سا�ؤالت :لماذا؟ �إلى متى؟ ما
وتنهمر دموع وترت�سم على ال ّ
الم�صير؟ لمن تُقرع الأجرا�س من بعد ولمن تُفتح الكنائ�س؟ لمن نخ ّطط ونحلم ونبني؟
ويوجهه .نحن نثق
ّ
لكن ذلك ك ّله ن�ضعه بين يدي اهلل تعالى الذي وحده ي�صنع التاريخ ّ
بمن قال لنا «ال تخافوا» .لذلك ال نريد اليوم ،في هذا اليوبيل المقد�س� ،أن نكون
32

مطرحا للتط ّلع �إلى الوراء
مت�شائمين بل متفائلين .ال نريد �أن ن�صنع من هذا اليوبيل ً
الكن�سي وقفة ا�ستراحة ،لحمد اهلل
الكتابي
والتح�سر والحزن .فاليوبيل في المفهوم
ّ
ّ
ّ
الرب في حياتنا
و�شكره والتهليل لهٌ ،
وقت نتذ ّكر فيه ونعلن فيه الأعمال التي �أجراها ّ
وقت ن�شكر فيه اهلل تعالى على النعم التي نلناها من خالل
فك ّونتها وباركتها وقد�ستهاٌ ،
هذه الكني�سة ومن خالل هذه الرع ّية ،ون�شكر اهلل تعالى على الخير الذي ا�ستطعنا �أن
ن�صنعه �أي�ضً ا .وهذا هو ما نحن فاعلونه في هذه الليترج ّيا الإفخار�ست ّيا ال�شكريّة .نحن اليوم
هنا لن�ستريح ،بالحمد والتهليل� ،إنَّما لي�س من �أعمالنا ،بل في قلب ي�سوع ،لن�ستريح لي�س
من همومنا� ،إنَّما في هدوء ي�سوع ،لن�ستريح لي�س من خطيئتنا� ،إنَّما في النعمة التي في
ي�سوع .نحن هنا اليوم ال لنتط ّلع �إلى الوراء �إنَّما لنحيا هذه اللحظة مع ي�سوع �أعيننا في
عينيه في �صمت المح ّبين .نحن اليوم ،في هذه اللحظات وفي هذه الليترج ّيا ،في عالم
الرب فلنفرح لنته ّلل
اهلل ،فلن�سترح ولنتم ّتع بجماله �شاكرين .نحن اليوم في يوم من �صنع ّ
خا�صة المح ّبين» ( )cantare amantis estكما يعتقد
به ،ولنترنّم لأ ّن «الترنيم هو ّ
تب�صر في الحا�ضر وتط ّلع الى الأمام .اليوبيل
الق ّدي�س �أغ�سطينو�س .اليوبيل هو �أي�ضً ا ّ
مح ّطة ن�أتي �إليها من الما�ضي ،نرتاح فيهاّ ،ثم ّ
ن�ستقل قطار الم�ستقبل والوجهة الجديدة.
نحن الباقين اليوم ،نحن الذين و�صلوا �إلى المح ّطة اليوم ،لي�س فقط هنا بل في رعايانا
ك ّلها ،علينا قراءة الحا�ضر والتح�ضّ ر للم�ستقبل .م ّنا من هو مت�شائم ،وم ّنا من هو خائف،
وم ّنا من هو متر ّدد ،وم ّنا من يت�ساءل هل نحتفل باليوبيل القادم ،وم ّنا من هو ثابت متفائل.
ّ
لكل م ّنا �أ�سبابه وتفكيره و�إح�سا�سه .لك ّننا �إلى � ّأي فئة من ه�ؤالء انتمينا علينا �أن ال نقطع
الرجاء .اليوبيل هو مح ّطة الرجاء .اليوبيل هو المح ّطة التي نكت�شف فيها خطو ًطا لم
تتع ّطل وقطارات ما زالت تعمل ،نكت�شف فيها �أكثر من ّ
خط و�أكثر من قطار ن�ستطيع �أن
ن�ستق ّله �إلى الم�ستقبل� .إنَّما علينا �أن ن�صغي �إلى ي�سوع ليدلّنا على ّ
الخط ال�صحيح وعلى
القطار المنا�سب .قد ال يغ ّير اليوبيل الأمور �سيبقى ال�شجر على خ�ضرته �إ ّال �أنّنا �سنجعله
�أكثر اخ�ضرا ًرا ،والبحر على زرقته �إ ّال �أنّنا �سنزيد �سحره ،و�سيطلع النور ّ
كل يوم كما كان
�إ ّال �أنّنا �سنجعله �أكثر رونقًا� .أجل لن يكون �شيء جديد تحت ال�شم�س �إ ّال �أنّنا نحن نريد �أن
أنا�سا جديدين ،تائبين ع ّما ارتكبنا من خطايا ،واعدين ب�أن ن�ص ّوب
نب ّدل �أنف�سنا فنُخلق � ً
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م�سيرتنا ،ب�أن نغ ّير ما في �أنف�سنا فيتغ ّير ما في �أنف�س الغير ،متط ّلعين �إلى ٍ
�سماء جديدة
كل دمعة من عيوننا ،وحيث ال يكون ٌ
و�أر�ض جديدة حيث يم�سح اهلل ّ
ليل من بع ُد وال
الرب الإله ينير علينا (ر�ؤيا  ١ :٢١ــ  ٤؛  .)٥ :٢٢لذلك
نحتاج �إلى نور ال�شم�س لأ ّن ّ
ندخل اليوم بالتفا�ؤل والإرادة والرجاء.
توجه �صاحب الغبطة بال�شكر الجزيل �إلى الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية،
في ختام العظة ّ
الممثّلة ب�شخ�ص الرئي�س العام .في ختام الق ّدا�س ت ّمت تالوة �صالة ختام اليوبيل.
�سيتم تنفيذه في القريب العاجل وهو �إن�شاء
وبدوره �أعلن راعي الأبر�ش ّية عن م�شروع ّ
مقام ل�س ّيدة زحلة والبقاع في مونتريال-كندا .وق ّدم رئي�س جمع ّية زحلة ال�س ّيد طوني
جحا درعين تذكاريّين لغبطة البطريرك ول�سيادة المطران ع�صام يوح ّنا دروي�ش .بعدها
ّتم تبريك الكني�سة والم�ؤمنين بالماء المق ّد�س .بعد الق ّدا�س �أقامت الرع ّية حفل ا�ستقبال
وكوكتيل في قاعة الكاتدرائ ّية على �شرف غبطة البطريرك.
يوم الأحد  ٢٩ت�شرين الأ ّول  ،2017عند ال�ساعة الرابعة والن�صف م�سا ًء ،احتفل
إلهي في كني�سة التج ّلي في تورنتو التابعة
غبطة البطريرك يو�سف العب�سي بالق ّدا�س ال ّ
لرع ّية ي�سوع الملك ،عاونه فيه راعي الأبر�ش ّية المطران �إبراهيم �إبراهيم وال�سادة المطارنة
�إي�سيدور ّبطيخة وع�صام يوح ّنا دروي�ش وروبير ربّاط ونقوال �أنتيبا وجوزف جبارة
والأب العا ّم الأ�شمندريت �أنطوان ديب ولفيف من الآباء ،بح�ضور رئي�س بلديّة ماركهام
رحب راعي
ال�س ّيد فرانك �سكربيتي وح�شد كبير من الم�ؤمنين .بعد تالوة الإنجيل ّ
الأبر�ش ّية با�سمه وبا�سم كهنة الرع ّية الآباء �إبراهيم الح ّداد ومي�شال �شلهوب ويوح ّنا ح ّنا،
ب�س ّيد ّ
كل الكني�سة الملك ّية في العالم يو�سف العب�سي الك ّلي الغبطة و�أ�ضاف :لدينا ثالثة
كهنة ير�شّ وا على الم�ؤمنين من عطرهم الط ّيب واليوم يفرحوا معكم بهذه المنا�سبة
كل با�سمه وبالرئي�س العام ّ
ورحب �أي�ضً ا بال�سادة الأ�ساقفة ّ
وكل الآباء
ال�سعيدةّ ،
الموجودين والح�ضور .وبدوره �ألقى �صاحب الغبطة العظة �شاك ًرا راعي الأبر�ش ّية ّ
وكل
الح�ضور على ا�ستقبالهم الجميل م�ش ّد ًدا على �أه ّم ّية التعا�ضد بين �أبناء الكني�سة الملك ّية،
الكندي .في ختام الق ّدا�س ق ّدم
لكي يكونوا �أداة تخدم ر�سالة الإنجيل في المجتمع
ّ
رئي�س بلديّة ماركهام در ًعا تكريميًّا لغبطة البطريرك.
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ان�ضم الجميع �إلى حفل ع�شاء في �أوتيل لو بارك .ح�ضر الع�شاء� ،إلى
بعد الق ّدا�س ّ
جانب الوفد المرافق ،الكاردينال توما�س كولنز رئي�س �أ�ساقفة تورنتو .تخ ّلل الع�شاء
كلمات من كاهن الرع ّية الأب �إبراهيم الح ّداد الذي ه ّن�أ راعي الأبر�ش ّية بيوبيل � ١٢٥سنة
على ت�أ�سي�س �أ ّول رع ّية ملك ّية في كندا و�أي�ضً ا ه ّن�أ الأ ّم الرهبان ّية ب�شخ�ص رئي�سها العام
وهي التي � ّأ�س�ست وتعبت منذ البداية� .شاك ًرا ل�صاحب الغبطة ح�ضوره في هذا اليوم
العظيمّ .ثم �ألقى راعي الأبر�ش ّية كلمة ع ّبر فيها عن فرحه بوجود �صاحب الغبطة وزيارته
الأولى الى كندا وعن اعتزازه بوجود ال�سادة الأ�ساقفة من بالد االنت�شار والآباء والرهبان
المخ ّل�ص ّيين في كندا لالحتفال بهذا اليوبيل وهذا ّ
يدل على �أنّنا �صرنا جز ًءا من تاريخ
هذا البلد� ،شاك ًرا �أي�ضً ا نيافة الكاردينال كولنز لح�ضوره وم�شاركته في هذا اليوبيل.
بدوره �شكر نيافة الكاردينال راعي الأبر�ش ّية على دعوته و�ش ّدد في كلمته على
�أه ّم ّية التعاون القائم بين مختلف الكنائ�س لمواجهة الحملة على الم�سيح ّية وقيمها داعيًا
الرب التي بوا�سطتها ن�ستطيع �أن ننمو ونتج ّدد.
الى ال�صالة المتبادلة وطلب نعمة ّ
وخ�صو�صا الى الكاردينال كولنز
وجه ال�شكر الى الح�ضور
ً
�أ ّما غبطة البطريرك فقد ّ
لم�شاركته في هذا الع�شاء ولدعمه الدائم لكني�ستنا الملك ّية في تورنتو .كما ن ّوه باه ّم ّية
لقاء ال�شبيبة الملك ّية في كندا الذي ّتم ال�شهر الما�ضي .ودعا �أبناء الرع ّية للوقوف مع
خادم رعيتهم لكي يبنوا كني�ستهم الجديدة .وللمنا�سبة ق ّدم �صاحب الغبطة �أيقونة
تذكاريّة ل�صاحب النيافة عربون مح ّبة و�شكر ،كما ق ّدمت الرع ّية در ًعا تذكاريًّا ل�صاحب
الغبطة تقدي ًرا لزيارته الأبويّة �إلى تورنتو.
�أميركا

يوم الجمعة  ٣ت�شرين الثاني  :2017و�صل الأب العا ّم الى دير الق ّدي�س با�سيليو�س
في ميثون يرافقه �صاحب ال�س ّيادة المطران �إبراهيم �إبراهيم .عند و�صوله التقى الأب
إقليمي الأب �أنطوان رزق ورئي�س
العا ّم بجمهور الدير ّثم عقد اجتما ًعا مع الرئي�س ال ّ
الدير الأب فار�س خليفات والأبوين مارتن حياة والري تومينللي.
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إلهي في كني�سة
يوم الأحد  5ت�شرين الثاني � :2017إحتفل الأب العا ّم بالقدا�س ال ّ
الدير يعاونه الآباء :فار�س خليفات ومارتن حياة والري تومين ّللي و�سمير �سركي�س
و�شربل را�شد ،بح�ضور المطرانين �إبراهيم �إبراهيم وجان عادل �إيل ّيا وح�شد كبير من
الم�ؤمنين و�أ�صدقاء الدير .بعد الإنجيل �ألقى المطران �إبراهيم كلمة روح ّية تمحورت
الغني ولعازر ،و�أ�شاد بعمل الرهبان ّية ودورها في ت�أ�سي�س رع ّية المخ ّل�ص في
حول �إنجيل ّ
مونتريال التي تحتفل بيوبيل � ١٢٥سنة و�أ�ضاف�« :أينما ذهبتم في كندا �أو �أميركا ال ب ّد �أن
والرعوي وعلى الروحان ّية المخ ّل�ص ّية
الكن�سي
تجدوا لم�سة مخ ّل�ص ّية مبن ّية على العمل
ّ
ّ
التي تج ّلت بقوة في ّ
كل �أنحاء كندا و�أميركا .عقب الق ّدا�س لقمة محبة على مائدة الدير».
بعد الظهر التقى الأب العا ّم بالأب جو طوما�س ّثم عقد اجتما ًعا في الدير مع
راعي �أبر�ش ّية الواليات الم ّتحدة الأميرك ّية المطران نقوال �سمرا بح�ضور المطران �إبراهيم
�إبراهيم.
توجه الأب العا ّم �إلى بو�سطن مع الأب
يوم الإثنين  6ت�شرين الثاني ّ :2017
فار�س للقاء الأب كليمان يو�سف .الثالثاء  ٧ت ،٢عاد الأب العا ّم �إلى مونتريال وتابع
لقاءاته بالآباء وببع�ض الأ�صدقاء .وفي  ١٨ت ،٢عاد �إلى لبنان مع الأبوين �أنطوان �سعد
و�شربل را�شد مختت ًما زيارته �إلى كندا و�أميركا.
عيد الم� ّؤ�س�س ونذور رهبان ّية جديدة

يوم ال�سبت  ٢٥ت�شرين الثاني  ،٢٠١٧احتفل الأب العا ّم بق ّدا�س عيد الم� ّؤ�س�س،
عاونه الآباء :نبيل واكيم ،جوزيف ج ّبور ،جوزيف واكيم ،حبيب خلف ،ن�ضال جبلي،
جيلبير وردي ،نقوال ال�صغبيني ،جوزيف ال�صغبيني ،توفيق عيد� ،سالم الفرح ،طالل
حجار ،بح�ضور غبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث وراعي الأبر�ش ّية
تعلب ورامي ّ
المطران �إيلي ب�شارة ح ّداد والرئي�سة العا ّمة للراهبات المخ ّل�ص ّيات الأ ّم منى وازن،
والرئي�سة العا ّمة لراهبات �س ّيدة الخدمة ال�صالحة الأ ّم جو�سلين جمعة وجمهور من
الرهبان والكهنة والراهبات وح�شد من الم�ؤمنين .تخ ّلل الق ّدا�س �إبراز النذور الم�ؤ ّقتة
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للإخوة الجدد :عامر (�إ�ستفانو�س) وهبي من معلوال ،رودي (�شربل) �أبو �سعدى من
بيت �ساحور ،و�أنطوني (يوح ّنا) داغر من مراح الحبا�س بح�ضور ذويهم وبع�ض
رحب الأب العا ّم ب�صاحب الغبطة وبراعي الأبر�ش ّية� ،شاك ًرا اهلل على
الأ�صدقاء .في العظة ّ
النعم الكثيرة التي يغدقها على الرهبان ّية من خالل الدعوات ونذور ثالثة �إخوة جدد،
(الن�ص الكامل للعظة تجده في افتتاح ّية هذه
�شاك ًرا �أي�ضً ا ذويهم الحا�ضرين والغائبينّ .
النفحة).
بعد دورة القرابين ج ّدد �أبناء ب .م .نذورهم الرهبان ّية بد ًءا بالأب العا ّم مرو ًرا
بالآباء والرهبان �أ�صحاب النذور الم�ؤبّدة ّثم الإخوة �أ�صحاب النذور الم�ؤ ّقتة.
بعد الق ّدا�س جرى تق ّبل التهاني في �صالون الكبيرّ ،ثم ُدعي الجميع �إلى لقمة
المح ّبة على مائدة الدير.
النذور الم�ؤ ّبدة للأخ جورج عنتر

ليلة فرحة الميالد ،فرحت الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية بتق ُّدم ابنها الأخ جورج عنتر الى
النذور الم�ؤبّدة ،بين يدي الرئي�س العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب وح�ضور الآباء
المدبّرين والكهنة و�إخوته الرهبان وبع�ض الأهل والأ�صدقاء� .ألف مبروك للأخ جورج
وللأم الرهبان ّية.
ق ّدا�س الأربعين للمثلث الرحمات المطران �أندره ح ّداد

يوم ال�سبت  ١٣كانون الثاني � ،٢٠١٨إحتفل الأب العا ّم بالقدا�س الإلهي بمنا�سبة
مرور �أربعين يوم لوفاة المثلث الرحمات المطران �أندره ح ّداد .عاونه الآباء المدبّرين:
نبيل واكيم ،جوزيف ج ّبور وجوزيف واكيم ،بالإ�ضافة �إلى الآباء :ن�ضال جبلي ،فادي
�صاحبي ال�سيادة المطران �إيلي ب�شارة ح ّداد والمطران
بركيل وجيلبير ورده .بح�ضور
ّ
ميخائيل �أبر�ص ،الرئي�سة العا ّمة الأ ّم منى وازن ،عائلة المطران �أندره ح ّداد و�أ�صدقائه،
وح�شد من الآباء والأخوة والأخوات وجمهور من الم�ؤمنين.
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وفي عظته قال الأب العا ّم:
لراهب من رهبان هذا الدير العامر،
	�إجتمعنا اليوم لنحي ذكرى الأربعين ٍ
ٍ
وا�سقف من �أعمدة كني�سة الروم الكاثوليك ،هو
ورجل من رجاالت لبنان الحديث،
ٍ
�صي.
المث َّلث الرحمات المطران �أندره ح ّداد المخ ّل ّ
�صي
 ١ـ ـ �أندره الراهب المخ ّل ّ

الأب �أندره هو واحد من هذه الكوكبة الرهبان ّية التي �سارت على خطى الم� ّؤ�س�س
ال�صيفي .فمنذ دخوله الرهبان ّية و�إبرازه النذور المق ّد�سة �سنة  1946وهو
�أفتيميو�س
ّ
يعمل بك ّد ليكون ر�سول المخ ّل�ص .بعد امتالئه من الروحان ّية المخ ّل�ص ّية فترة التن�شئة،
انطلق �أبونا �أندره يع ّلم في مدر�سة دير المخ ّل�ص ومدار�س بيروت وي� ّؤ�س�س الفرق
الك�شف ّية ويتق ّدمها باله ّمة .حاول ّ
بكل جهده االهتمام بال�شبيبة التي �آمن �أنّها م�ستقبل
الكني�سة والوطن ،ف� ّأ�س�س لها «بيت ال�شباب» �أيّام رئا�سته على دير المخ ّل�ص ،فبادلته
الحب والوفاء ور�أت فيه مر�ش ًدا �أمينًا قائ ًدا قدي ًرا ومرج ًعا ت�ستند عليه.
ّ
فاتحا �إمكان ّيات الرهبان ّية لمزيد من
لم ي� ُأل جه ًدا في تطوير المدر�سة وتو�سيعها ً
الخدمة والر�سالة .انتهى به المطاف مدي ًرا لدار ال�صداقة في زحلة ،التي كانت في حينه
بذرة �صغيرة �أ�صغر من جميع الم� ّؤ�س�سات ،غ ّذاها ب�إيمانه وعنفوانه ح ّتى �أ�صبحت �شجر ًة
كبيرة ّ
ي�ستظل بها كثيرون.
  ٢ـ ـ �أندره من رجاالت لبنان الكبار

الحق ومن
برز �أندره الكاهن ومن ّثم الأ�سقف منا�ض ًال ال يلين من �أجل �إحقاق ّ
�أجل الحفاظ على ما تبقّى من عنفوان الم�سيح ّيين في لبنان ومن كرامتهم .عا�ش في
زمن البغ�ض والحروب :قتل في ّ
م�سيحي
كل مكان ،تهجير ،ذبح على الهويّة ،وجود
ّ
بخطر ...فكان �صوت المطران �أندره �صوتًا يد ّوي في وجدان لبنان .فال�سالم بالن�سبة �إليه
نهج حياة �شجاعة ومقدامة ال تخاف من التب�شير بال�سالم
لم يكن يعني �أب ًدا ا�ست�سال ًما ،بل ُ
ولو ك ّلفه ذلك حياته.
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كل ظالم وحاقد .ت�ص ّدى ّ
وقف في وجه ّ
لكل من يعتدي على ديره �أو �شعبه ،لكن
في الوقت نف�سه �أح�سن و�ساعد ّ
كل من طرق بابه من دون �أن ينظر �إلى دينه �أو انتمائه
خ�صو�صا في �أثناء حرب
الطائفي .لم ي�ساوم يو ًما على حقوق الم�سيح ّيين،
الحزبي �أو
ً
ّ
ّ
زحلة �سنة � .1981صادق الأعداء ليربح �شعبه ،قاوم المتك ّبرين من �أجل ودعاء ال�شعب.
كان كبي ًرا مع الكبار ،و�أبًا حنونًا و�سن ًدا للفقراء في وجدانه قول الم�سيح« :ال تعلم
يمينك ما �أعطت �شمالك».
ّ
كل هذه الم�سيرة ال�شجاعة جعلته في عيون الم�سيح ّيين عا ّمة والزحل ّيين
فتوجهت �إليه �أنظارهم وطالبوا به
والبقاعيين على وجه الخ�صو�ص بط ًال من الأبطالّ .
مطرانًا على عا�صمة الكثلكة ،وقد ق ّدرت كني�سة الروم الكاثوليك عطاءاته الكبيرة
فانتخبه �سينود�سها مطرانًا على �أبر�ش ّية الفرزل وزحلة والبقاع في  14حزيران .1983
 ٣ـ ـ �أندره �أ�سقف من �أعمدة الكني�سة

منذ دخوله المطران ّية ،وكعادته ،بد�أ العمل في جميع المجاالت :ع ّزز الح�ضور
الم�سيحي في المدينة� ،سعى ّ
بكل جر�أة لدر�أ الفتن ووقف ح ّمامات الدم ،فعا�شت زحلة
ّ
ي�شجع
في عهده �سال ًما م�ش ّر ًفا مع محيطها ومع ذاتها .بعد ذلك ،التفت �إلى ال�شبيبة وراح ّ
الرعايا على تنظيم ن�شاطات وجمع ّيات لل�شبيبة وللأوالد فيها .رعى المر�ضى وراح
و�شجع الرعاة
يط ّور م�ست�شفى تل�شيحا لت�صير من �أكبر م�ست�شفيات البقاع .دعم الرعايا ّ
كل �أبنائه ،والأذن ال�صاغية ّ
على خدمة �أكمل للنفو�س ،كان العين ال�ساهرة على ّ
لكل
�شكوى وطلب ،والقلب المبادر �إلى رفع ّ
المحق من الطلبات� .أن�ش�أ
كل ظلم وتنفيذ
ّ
الجميع ّية الخيريّة لخدمة الحاجات االجتماع ّية ل�شعبه وفقرائه .هذا االهتمام ب�أبر�ش ّيته لم
خ�صو�صا .فكان المرجع والر�أي ال�سديد
يُن�سه اهتمامه بق�ضايا الوطن عا ّمة وكني�سته
ً
و�صاحب الخبرة والحكمة في �سينود�س كني�سة الروم الكاثوليك ،ح ّتى �صار �صوته
ال�صارخ �إبّان الحرب اللبنان ّية وما بعدها ح ًّدا من ال�صعب ّ
تخطيه ،وركيزة ثابتة للبناء في
زمن التح ّوالت.
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الم�سيحي وعا�صمة الكثلكة
تح ّولت زحلة في �أواخر عهده �إلى ل�ؤل�ؤة ال�شرق
ّ
فعليًّا :ر ّمم معظم الكنائ�س القديمة ودعمها بالمال والمعنويّات ال ّالزمة ،بنى كنائ�س
جديدة تليق بزحلة (مار يو�سف الميدان ،مار �أندراو�س الح ّمار ،ودار المطران ّية في
زحلة بعد الدمار الذي لحق بالمبنى القديم �إثر االنفجار الذي �أ�صابها وكاد �أن يودي
�ضروري في تلك المرحلة
بحياته� .إ ّال �أ ّن العناية الإله ّية ر�أت �أنّ دور هذا الأ�سقف اله ّمام
ّ
من عودة الم�سيح ّيين �إلى الوطن وعودة الوطن �إليهم.
رحل المطران �أندره بعد ن�صف قرن ون ّيف من الجهاد والن�ضال من �أجل تحرير
الإن�سان ّ
كل الإن�سان ،ومن �أجل بناء كني�سة الب�شر قبل بناء الحجر ،رحل لك ّنه ترك
وخ�صو�صا لأبناء زحلة والبقاع �إرثًا من ال�شجاعة والإقدام واله ّمة� ،إرثًا
للأجيال القادمة
ً
�إن�سانيًّا وروحيًّا� .أ�ضحى �ضريحه ذخيرة في قلب زحلة وو�سا ًما للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ب�أنّها
�أعطت للكني�سة وللوطن هذه الهامة المخل�ص ّية التي ان�ض ّمت �إلى الهامات العظيمة التي
�سبقتها من رهبان ّيتي ،وفخ ًرا لعائلته و�أهالي روم ومنطقة ج ّزين عا ّمة.
�إنّي �أ�شكر اهلل معكم على هذه النعمة التي �أعطانا �إيّاها لتكون لنا قدوة في حياتنا
وم�سيرتنا االن�سان ّية والرهبان ّية والوطن ّية.
�أج ّدد التعزية للعائلة الكريمة ولأهالي بلدة روم الحبيبة ول�سينود�س كني�ستنا
الملك ّية ولأبر�ش ّية الفرزل وزحلة والبقاع وللأ ّم الرهبان ّية.
زيارة الأب العا ّم �إلى روما

يوم الأحد � ١١شباط  ،٢٠١٧و�ضمن الزيارة الأولى لغبطة البطريرك يو�سف
العب�سي الى حا�ضرة الفاتيكان من �أجل �إعالن ال�شركة الكن�س ّية مع خليفة بطر�س و�أ�سقف
روما� .سافر العام والأبوان المدبّر نبيل واكيم و�شربل را�شد �إلى روما للم�شاركة بهذا
الحدث برفقة �أ�صحاب ال�سيادة المطارنة �أع�ضاء المجمع المق ّد�س ،الر�ؤ�ساء العا ّمين
والرئي�سات العا ّمات والكهنة المرافقين.
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ال�صباحي الذي
يوم الثالثاء � ١٣شباط � ،٢٠١٧شارك الأب العا ّم في الق ّدا�س
ّ
تر�أّ�سه قدا�سة البابا فرن�سي�س بم�شاركة غبطة البطريرك ،في مقر البابا في �سانتا مارتا في
حا�ضرة الفاتيكان ،بح�ضور نيافة الكردينال ليوناردو �ساندري وال�سادة الأ�ساقفة �أع�ضاء
رحب
المجمع المق ّد�س والر�ؤ�ساء العا ّمين والرئي�سات العا ّمات وبع�ض الآباء .في العظة ّ
قدا�سته بالبطريرك العب�سي ً
الكن�سي على
قائل له� :أخي العزيز .و�ش ّدد قدا�سته �أمام الوفد
ّ
وخ�صو�صا ل�سوريا الحبيبة كما و�صفها
�صالته الخا�صة للكني�سة الملك ّية في العالم �أجمع
ً
قدا�سته .مر ّك ًزا على �شهادة الحياة لل ّرعاة الملك ّيين من مطارنة وكهنة في ال�شركة
والت�ضامن والمح ّبة الرعويّة تجاه �أبناء كني�ستهم و�أبر�ش ّياتهم ليثبتوا في مناطقهم بالرغم
م�شج ًعا �إيّاهم على �أن يكونوا قدوة لأبناء
من الو�ضع الأليم والي�أ�س الذين يعانون منهّ .
كني�ستهم من خالل عي�شهم روح الإنجيل في الب�ساطة والتوا�ضع وعدم التع ّلق بالمال
والبهرجة العالم ّية .م�ص ّليًا لأبناء الكني�سة الملك ّية في ال�شرق المت�ألّم والذين في بالد
االغتراب .بعد الق ّدا�س �إلتُقطت ال�صور التذكاريّة مع قدا�سته.
�ضم ال�سادة
عند الظهر� ،أقيم �إ�ستقبال على �شرف غبطة البطريرك في المجمع ال�شرقيّ ،
الأ�ساقفة والر�ؤ�ساء العامين والرئي�سات العا ّمات وممثّلو الرهبان ّيات ال�شرق ّية والوفد المرافق.
يوم الأربعاء � ١٤شباط  ،٢٠١٧عند ال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء� ،أقيمت خدمة الأقدا�س
ال�سابق تقدي�سها ،في كني�سة �سانتا ماريا �إن كوزمدين Maria in Cosmedin Santa
 .تر�أّ�س ال�صالة غبطة البطريرك واحتفل فيها الأب ح ّنا كنعان .بح�ضور ال�سادة الأ�ساقفة
�أع�ضاء ال�سينود�س المق ّد�س ،والر�ؤ�ساء العا ّمين والرئي�سات العا ّمات للرهبان ّيات الملك ّية،
البطريركي الأر�شمندريت مطانيو�س ح ّداد ،وح�شد من الكهنة الملك ّيين
والوكيل
ّ
العاملين والدار�سين في روما وجمهور من الإكلير�س والعلمان ّيين من �إيطال ّيين وعرب.
الخمي�س � ١٥شباط ،قام الأب العام مع الأبوين المدبّر نبيل واكيم و�شربل را�شد،
بزيارة الى دير مار با�سيليو�س حيث التقى الآباء عبدو رعد� ،شارل �شام ّية ،و�سيم المر
وحنا كنعان .بعدها اجتمع مع المهند�س نزيه يون�سّ ،ثم ا�ستقبل في نف�س الدير مطران
البانو مارت�شيلو �سميرارو ،واجتمع معه بح�ضور المهند�س وكافة الآباء.
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الجمعة � ١٦شباط ،اجتمع الأب العا ّم مع نيافة الكاردينال ليوناردو �ساندري
والمطران فا�سيل في المجمع ال�شرقي .وبعد الظهر كان له اجتماع مع المحامية كري�ستينا
بورت�شيناري.
الأحد � ١٨شباط عاد الأب العام الى لبنان مختت ًما زيارته �إلى روما.
ذكرى الأب المك ّرم ب�شارة �أبو مراد

قدا�س في الإكليريك ّية الكبرى :يوم الأربعاء � ٢١شباط �إحتفل الأب العا ّم
إلهي في بيت الأب ب�شارة �أبو مراد -الإكليريك ّية الكبرى في جعيتا .عاونه
بالق ّدا�س ال ّ
رئي�س الإكليريك ّية الأب المدبّر جوزيف جبور والأب الم�ساعد �شارل ديب .بح�ضور
ر�ؤ�ساء الإكليريك ّيات وح�شد من الآباء وجمهور الإخوة والأخوات الراهبات .وبعد
الإنجيل �ألقى الأب العا ّم العظة من وحي روحان ّية الأب ب�شارة .عقب الق ّدا�س �إ�ستقبال
وع�شاء على مائدة الإكليريك ّية.
�سهرة روح ّية على ال�ضريح :يوم الجمعة � ٢٣شباط � ،٢٠١٨أقيمت �سهرة روح ّية
عند �ضريح الأب المك ّرم ب�شارة �أبو مراد �أحيا ال�سهرة جماعة الإكليريك ّية الكبرى
وجماعة االبتداء بح�ضور الآباء والأخوات الراهبات.
�إفتتاح مركز  Voestalpineللتدريب في دار العناية

م�ساء الخمي�س � 22شباط  ،2018برعاية �سفير النم�سا في لبنان ماريان وربا
(� ،)Marian Wrbaإفتُتح في دار العناية  -ال�صالح ّية مركز Voestalpine cares
للتدريب بدعم من ّ
منظمة هلفزورك العالم ّية  Hilfswerkوذلك بح�ضور ممثل
الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة المهند�س طارق بعا�صيري ،والنائب الدكتور مي�شال مو�سى،
من�سق تيار الم�ستقبل الدكتور نا�صر حمود ،ممثل
وممثّل النائب ال�س ّيدة به ّية الحريري ّ
مفتي �صيدا و�أق�ضيتها ال�شيخ �سليم �سو�سان ال�شيخ �إبراهيم الديما�سي ،مدير عام فروع
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بنك عودة في لبنان ال�س ّيد مارك عودة وح�شد من ال�شخ�ص ّيات ،وكان في ا�ستقبالهم
الرئي�س العا ّم للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية الأر�شمندريت �أنطوان ديب والرئي�سة العا ّمة للراهبات
المخ ّل�ص ّيات الأ ّم منى وازن والنائب العا ّم الأب نبيل واكيم والق ّيم العام الأب حبيب
خلف ومدير الدار الأب طالل تعلب والأب �شربل را�شد .
كل من ال�سفير وربا ورئي�س ّ
و�ألقى ّ
منظمة هلفزورك العالم ّية �إ�ستيفان فريتز
ومن�سقة الم�شروع ال�س ّيدة ميراي كركي ،والم�س�ؤولة الإجتماع ّية عن الم�شروع كارول
ّ
ّ
عبد ال�ساتر كلمات بالمنا�سبة ،تخللها تقديم ورود لل�سفير وربا وو�صالت �أوبرال ّية
ق ّدمتها ال�س ّيدة تارا معلوف.
وختا ًما قام الجميع بجولة في �أرجاء المركز الذي ّتم افتتاحه وح�ضروا فيل ًما عن
الم�شروع (ور�شة المعادن).
مهني على ما ّدة
ويقول ال�س ّيد �إ�ستيفان فريتز عن الم�شروع �إنّه يهدف لتدريب ّ
الحديد با�ستخدام �آالت حديثة ومنهج جديد لمن يرغب باكت�ساب مهارات جديدة
وتم تجهيز الم�شغل
وتح�سين حالته االجتماع ّية عبر العثور على فر�ص عمل جديدةّ .
بـاثنتي ع�شرة �آلة حديثة وعدد من المع ّدات والأك�س�سورات لت�سهيل تدريب المتد ّربين.
من جهته ،اعتبر الأب طالل تعلب �أنّ دار العناية هي الج�سر الرابط بين الأخ
و�أخيه ،بين �صيدا وبحرها وجزين وجبلها فهي م� ّؤ�س�سة ال ت�ؤمن بالجدران وال
بالحواجز بل ب�صالت الو�صل والج�سور.
و�شكر ّ
كل من دعم ورعى الم�شروع.
زيارة غبطة البطريرك يو�سف العب�سي �إلى دير المخلّ�ص
يوم ال�سبت � 24شباط  ،2018بدعوة من الرئي�س العا ّم ولمنا�سبة الذكرى ال�سنويّة

للمك ّرم الأب ب�شارة �أبو مراد ،زار غبطة البطريرك يو�سف العب�سي دير المخ ّل�ص وكان
في ا�ستقباله عند مدخل الدير الرئي�س العا ّم وح�شد من المطارنة والوزراء والنواب
توجه البطريرك �إلى كني�سة الدير ،حيث
وال�شخ�ص ّيات والرهبان المخ ّل�ص ّيين ،وعلى الأثر ّ
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تر�أّ�س ق ّد ًا�سا احتفاليًّا ،عاونه فيه الأب العا ّم والآباء المدبّرون :نبيل واكيم ،جوزيف
ج ّبور وجوزيف واكيم .ولفيف من الآباء وهم :ن�ضال جبلي ،جيلبير وردة ،جوزيف
ال�صغبيني ،اليا�س �صليبا ،اليا�س مايو ،فادي الفحل� ،شارل ديب ،فادي بركيل .ح�ضر
الق ّدا�س المون�سينيور �إيفان �سانتو�س القائم ب�أعمال ال�سفارة البابويّة في لبنان ،المطران
�إيلي ب�شارة الح ّداد ،المطران كيرل�س ب�ستر�س ،المطران ع�صام يوح ّنا دروي�ش ،المطران
جورج ح ّداد ،المطران �إبراهيم �إبراهيم ،المطران ميخائيل �أبر�ص ،المطران �إدوار
جاورجيو�س �ضاهر ،المطران مارون الع ّمار ،المطران �شكراهلل نبيل الحاج ،وزير الدولة
ل�ش�ؤون التخطيط مي�شال فرعون ،وزير البيئة طارق الخطيب ،الن ّواب :مي�شال مو�سى
وعلي ع�سيران و�إيلي عون و�أمل �أبو زيد وعالء الدين ت ّرو ،النائب نعمه طعمه ممثّال
النائب وليد جنبالط� ،أندريه ال�سرنوك ممثّال النائب جورج عدوان ،نزار الروا�س ممثّال
اال�شتراكي في �إقليم الخ ّروب
مي
ّ
النائب به ّية الحريري ،وكيل داخل ّية الحزب التق ّد ّ
الدكتور �سليم ال�س ّيد ممثّال تيمور جنبالط ،الوزير ال�سابق اليا�س ح ّنا ،الأب العا ّم
الأر�شمندريت اليا�س معلوف ،الأب العا ّم الأر�شمندريت نجيب طوبجي ،الرئي�سة العا ّمة
الأ ّم منى وازن ،الرئي�سة العا ّمة الأ ّم دنيز عا�صي ،الرئي�سة العا ّمة الأ ّم نيكول ح ّرو� ،أع�ضاء
المجل�س الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك ،قائمقام ال�شوف مارلين قهوجي �ضومط،
الداخلي اللواء عماد عثمان ،العقيد
العميد جورج اليا�س مم ّث ًال المدير العا ّم لقوى الأمن
ّ
ب�شارة ح ّداد مم ّث ًال المدير العا ّم لأمن الدولة ،رئي�س اتّحاد بلديّات �إقليم الخروب
الجنوبي جورج مخّ ول ور�ؤ�ساء بلديّات االتّحاد وح�شد من الآباء والرهبان والكهنة
ّ
والراهبات من مختلف الرعايا والأديار ،وح�شد من الأهالي وال�شخ�ص ّيات من مختلف
المناطق.
بعد تالوة الإنجيل المق ّد�س� ،ألقى الرئي�س العا ّم للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية الأر�شمندريت
أرحب بكم يا �صاحب الغبطة مع �صحبكم الكريم با�سم
�أنطوان ديب كلمة قال فيهاّ �« :
ّ
كل �أبناء الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية� :أ�ساقفة ورهبانًا وراهبات .إ� ّن هذا اليوم هو يوم بركة
م�ضاعفة ،فزيارتكم لهذا الدير العامر هي بركة بذاتها ،و�أن تكون هذه الزيارة في ذكرى
المك ّرم الأب ب�شارة �أبو مراد هي بركة فوق بركة».
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�إنّ الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية هي رهبان ّيتكم وت�ؤ ّكد لكم اليوم ،كما على م ّر تاريخها،
والكاثوليكي ،وخا�ضعة لل�سلطة التي اختارها الروح
الم�سيحي
�أنّها را�سخة ب�إيمانها
ّ
ّ
القد�س على ر�أ�س هذه الكني�سة المتمثّلة بغبطتكم.
�إ ّن رهبان ّيتنا التي ت� ّأ�س�ست كاثوليك ّية �سنة � ،1683أي قبل انق�سام الكني�سة االنطاك ّية،
ال�صيفي
ت�ستقبلكم في ديرها الأ ّم الذي بناه الم� ّؤ�س�س ال�سعيد الذكر المطران �أفتيميو�س
ّ
�سنة  .1711وفي هذه الكني�سة التي بد�أ ببنائها رهبان هذا الدير �سنة  1717و�أنهوه �سنة
 ،1721والتي من رحمها تك ّر�س الرهبان الذين عا�شوا الن�سك والر�سالة في �آن ،عا�شوا
ال�صلب والقيامة ،عا�شوا االنفتاح والخلوة ،خدموا المخ ّل�ص �شاهدين له وم�ست�شهدين من
�أجله� .إ ّن هذه الكني�سة �شهدت في الع�صور الما�ضية حوادث ها ّمة منها ما كان خي ًرا
كالمجامع الكن�س ّية التي كانت تُعقد داخلها (ال�سينود�سات من �سنة  1730الى �سنة )1856
الروحي الذي انطلقت منه كني�ستنا الروم ّية الكاثوليك ّية ومنها ما كان �ألي ًما
فكانت الح�ضن
ّ
كالنكبات التي ح ّلت في الدير بين  1777و  .1985وروت دماء �شهدائها الق ّدي�سين بذار
أخ�ص بالذكر منهم الأب ديمتري العب�سي �سنة � .1860إ ّن الكني�سة ال تُبنى
الإيمان فيها .و� ّ
�إ ّال على ذخائر ال�شهداء ،كما قال ترتليانو�س� :إ ّن دم ال�شهداء هو بذار الم�سيح ّيين ،وقد
قامت كني�سة الروم الملك ّيين الكاثوليك على دماء ال�شهداء .لقد �أنعم المخ ّل�ص على
رهبانيتنا ب�شهداء كثر 49 :ذبحوا لإيمانهم ،و 41ا�ست�شهدوا في خدمة الم�صابين بالطاعون
راف�ضين التخ ّلي عن ر�سالتهم .فكان لنا �إكليل الغار بالمك ّرم الأب ب�شارة.
وما �أ�شبه اليوم بالأم�س يا �صاحب الغبطة� ،إ ّن كني�ستنا بُنيت على ال�شهادة واال�ضطهاد،
وهي اليوم تعي�ش هذه ال�شهادة في �سوريا ولبنان وفل�سطين وح ّتى في دول االنت�شار ،ومنذ
�أيّام فقط ُق�صفت البطريرك ّية و ُق�صفت الكنائ�س في دم�شق و�سقط ال�شهداء الأبرار.
اليوم يتبارك هذا الدير ،بدخولكم �إليه ،والذي عا�ش فيه �أ�سالفكم �أ�صحاب الغبطة
البطاركة منذ الت�أ�سي�س لم ّدة مئة عام ون ّيف ،فلج�ؤا �إليه ب�سبب اال�ضطهاد الذي لحق بهم
الروحي لهم الذي دفعهم
الكاثوليكي ،فكان هذا الدير الح�صن المنيع والغذاء
لإيمانهم
ّ
ّ
للم�ضي قد ًما في ر�سالتهم.
ّ
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�أنتم اليوم يا �صاحب الغبطة الأب والر�أ�س لكني�ستنا وقد حباكم اهلل من النعم
والثقافي ما ي�ساعدكم في تح ّمل الم�س�ؤول ّية
والفني
والروحي
إن�ساني
ّ
والعلمي ّ
ّ
ّ
والغنى ال ّ
الكبيرة الملقاة على عاتقكم مع �أ�صحاب ال�سيادة المو ّقرين ،وك ّلنا ثقة �أنّكم �ستكونون
على غرار �أ�سالفكم الكبار الذين عرفوا �أن يذلّلوا الم�صاعب وين�شروا عطر الم�سيح
الط ّيب في العالم ،ونحن ن�ؤ ّكد لكم �أنّنا ،ببركتكم م�ستم ّرون بالنهو�ض في خدمة رعايانا
و�إنماء م� ّؤ�س�ساتنا و�أديارنا في لبنان وبالد االنت�شار ،محافظين على قيم ر�سالتنا الروح ّية
والإن�سان ّية� .إنّ رهبان دير المخ ّل�ص يحملونكم في �صالتهم مع بزوغ ّ
كل �صباح
وغروب ّ
كل م�ساء ول�سنين كثيرة يا �صاحب الغبطة.
ّثم �ألقى البطريرك العب�سي كلمة قال فيها« :فرحت لـ ّما قيل لي لنذهب �إلى بيت
الرب» .هذه هي الآية الكتاب ّية الجميلة التي خطرت ببالي ولم�ست �إح�سا�سي لـ ّما دعاني
ّ
قد�س الأب العام للرهبان ّية البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية الأر�شمندريت �أنطوان ديب �إلى زيارة
هذا الدير المق ّد�س العامر في ذكرى رقاد «خادم اهلل» المك ّرم الأب ب�شارة �أبو مراد .وفي
طريقي اليوم �إلى هذه «الأكمة الن ّيرة» ّ
المعطرة بقدا�سته كان قلبي الفرحان يرنّم له هذا
الكن�سي« :مغبوطة الأر�ض التي وطئتها �أقدامك يا �أبانا البا ّر ب�شارة خادم اهلل
الن�شيد
ّ
ومق ّد�سة الأماكن التي �أخ�صبتها كلماتك فقد غلبت العد ّو في الميدان وكرزت بالم�سيح
ب�شجاعة» .في هذا الن�شيد خال�صة لحياة الأب ب�شارة.
كان الأب ب�شارة «خادم اهلل» ح ّتى إ�نّه لُقّب بذلك .وما �أ�صدق وما �أجمل هذه
خا�ص .قد ينفر
العبارة في حياتنا نحن الم�سيح ّيين وفي حياتنا نحن المك ّر�سين هلل بنوع ّ
الم�سيحي ب�إزاء �أب ّوة اهلل� ،أ ّما الأب
انتقا�صا من كرامة
البع�ض من هذه العبارة ويع ّدها ً
ّ
ب�شارة فقد كان يرى فيها حقيقته� .إنّها الطاعة هلل .لذلك ما رف�ض يو ًما خدمة طلبها منه
الرب ي�سوع« :مهما فعلتم
ر�ؤ�سا�ؤه� .إنّه بت�ص ّرف اهلل من خالل الم�س�ؤولين� .ألم يقل لنا ّ
الرب ي�سوع م ّنا �إنّما َع ِم َل ُه هو أ� ّو ًال حين اتّخذ
فقولوا �إنّنا خ ّدام ّبطالون»؟ وما طلبه ّ
�صورة خادم و�صار طائ ًعا ح ّتى الموت على ال�صليب كما يقول الق ّدي�س بول�س ،م ّما
جعل هذا الر�سول يق ّدم بدوره نف�سه على �أنّه خادم لي�سوع طال ّبا م ّنا جمي ًعا �أن ال نرى
فيه �إ ّال كذلك ،من ناحية ،و�أن نكون نحن خ ّدا ًما بع�ضنا لبع�ض بالمح ّبة ،من ناحية
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يوجه �أعماله،
�أخرى .الأب ب�شارة �أبو مراد «خادم اهلل» ،يعني �أن يدع اهلل يعجن حياتهّ ،
للرب ي�سوع هذا لقب ال�شرف لنا .وكم نحن
يلهم �أفكاره ،ينير قلبه� .أن نكون خ ّداما ّ
بحاجة �إلى �إقناع ذواتنا ب�أنّنا كذلك ،وب�أنّنا ل�سنا �إ ّال كذلك.
ق�ضى الأب ب�شارة خدمته الرهبان ّية الكن�س ّية ،خدم اهلل� ،أكثر ما خدم ،في العمل
نا�صحا ،معطيًا الأ�سرار ،م�ش ّد ًدا،
ّ
الراعوي ،متن ّق ًال من قرية �إلى قرية ،واع ًظا ،مر�ش ًداً ،
مح�سنًا ،فقي ًرا ،ال يح�سب ح�سابًا ال لبرد وال لح ّر ،ال لخوف وال لخطر ،ال لجوع وال
لتعب ،ح ّتى قال عنه �أحدهم�« :إذا كان الق ّدي�س �شربل تق ّد�س في الن�سك فالأب ب�شارة
تق ّد�س في الخدمة الرعويّة» .كالم �صحيح .بيد �أنّ الأب ب�شارة الراهب لم يغب يو ًما
عن الأب ب�شارة الراعي والمر�سل .لقد كان �ساكنًا فيه ،وهذا في اعتقادنا ما جعل خدمته
كل لحظة وفي ّ
كل عمل وفي ّ
بال عيب وال م�شتكى .لقد كان الأب ب�شارة راهبًا في ّ
كل
خاطرة .و إ�نّه بذلك يق ّدم لنا مثا ًال للراهب الذي يمار�س الخدمة الرعويّة ويع ّلمنا في
الوقت نف�سه �أ ّن الجمع بين التر ّهب والرعاية ممكن بل الزم .فالتر ّهب هو �أ�سلوب
ملحة
تفكير و�أ�سلوب عمل ينبغي �أن يكون لدينا ك ّلنا ولو تن ّوعت الأعمال .هذه نقطة ّ
في �أيّامنا الحا�ضرة ال تحتمل االنتظار يجدر بل يجب التو ّقف عندها في ت�أ ّملنا ب�سيرة
الأب ب�شارة وفي �سعينا �إلى �إعالن قدا�سته.
�أيّها الأح ّباء ،نحن اليوم واقفون في المكان حيث ُو�ضعت الحجارة والمداميك
الدم�شقي،
الأولى لكني�ستنا الملك ّية على يد المث ّلث الرحمة المطران �أفتيميو�س �صيفي
ّ
مطران �صور و�صيدا �آنذاك ،الذي ّ
تمكن من �أن يجمع في ذلك الوقت من حوله ،هنا
وفي �صيدا ،جماعة من الكهنة والرهبان ،و�شرع من ث ّمة في عام  1710يبني لهم هذا
الدير ومن بعد هذه الكني�سة في عام  ،1720وكان من بينهم �أ ّول بطريرك لنا ،البطريرك
الدم�شقي .ومنذ ذلك الحين �إلى اليوم الحا�ضر انطلق الرهبان
كيرلّ�س طانا�س
ّ
المخ ّل�ص ّيون لخدمة كني�ستنا ب�ش ّتى الو�سائل والأ�ساليب المتاحة ،بغيرة واندفاع ،في ّ
كل
مكان ا�ستطاعت �أقدامهم �أن تط�أه ،عم ًال بو�ص ّية م� ّؤ�س�سهم القائل�« :إنّي �أرغب �أن �أب�شّ ر
الكاثوليكي في ّ
تي�سر لي الإنذار فيه .وما رغبت ّقط في عمار هذا
بالإيمان
كل �آن و�أين ّ
ّ
الدير لراحتي وال لراحتكم .وال �ص ّيرتكم رهبانًا متد ّرجين لكي تخدموا ديركم
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وذواتكم فقط .وال ق�صدت �أن �أجعل ّ
�سكان هذا الدير عقيمين من ّ
كل ثمرة نظ ًرا
للقريب» .هذه الو�ص ّية كانت متغلغلة في روح الأب ب�شارة وحا�ضرة في ذهنه ت�شغل باله
حق تج�سيد ّ
وتمكن بوا�سطتها من �أن يبلغ �إلى درجة القدا�سة.
فج�سدها ّ
ّ
وهي ذي الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية بل نحن الملك ّيين بل نحن الم�سيح ّيين بل لبنان ك ّله
من�شغلون اليوم بالأب ب�شارة نتر ّقب �ساعة �إعالن تلك القدا�سة� .أجل نحن من�شغلون
بذاك الذي لم ي�ش�أ �إ ّال �أن يكون خاد ًما هلل ،ومن�شغلون ب�صواب .غير �أنّ ان�شغالنا به اليوم
ال يقدر �أن يمحو من ذاكرتنا� ،أن ين�سينا تلك ال�سحابة من الرهبان الق ّدي�سين الذين
ولدتهم الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية على مدى تاريخها ولو �أنّها ال ت�سعى �إلى �إعالن قدا�ستهم.
�أولئك ال�شاهدون ال�صامتون على مخ ّل�صهم والذين بلغ عدد منهم �شهادة الدم� .أولئك
الق ّدي�سون المن�س ّيون ،حماة هذه الرهبنة و�ضمانتها وا�ستمرارها .وحين نقيم اليوم وفي
غير اليوم تذكا ًرا للأب ب�شارة نذكرهم معه� .إنّه واحد منهم وهو نف�سه �شاهد على
قدا�ستهم ،وال �أظ ّنه ير�ضى ب�أن نك ّرمه من دون �أن نك ّرمهم .في هذا التذكار المق ّد�س �إذن
ال نذكر الأب ب�شارة وحده بل �أولئك ك ّلهم وما كان �أكث َرهم لو �أح�صيناهم.
بل �إنّي �أرى ما هو �أبعد من ذلك .بتكريمنا للأب ب�شارة نك ّرم الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية
التي ولدته واحت�ضنته ورعته .كان للأب ب�شارة مع ّلم بال ّ
�شك هو ي�سوع ،ولكن كان له
مدر�سة �أي�ضً ا هي الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية� .أجل ،لهذه الرهبان ّية �ضلع في قدا�سة الأب ب�شارة
وغيره� ،إنّما لي�س في ذلك فقط بل في �أمور �أخرى كثيرة .منها نبت بطاركة و�أ�ساقفة.
من رحمها ُولدت الجمع ّية البول�س ّية .من مدر�ستها الأ ّم وغيرها تخ ّرج �أط ّباء ومحامون
ومهند�سون وك ّتاب و�أدباء و�صحف ّيون وف ّنانون و�سيا�س ّيون� .أبواب مح ّبتها ورحمتها
كانت وما زالت �إلى هذه ال�ساعة م�شرعة للفقير والمعوز والجائع والمري�ض والمتروك،
ال تم ّيز بين لون ولون ،ال تم ّد ي ًدا وتحب�س �أخرى .م�شاريعها الإنمائ ّية ذاع �صيتها و�أ ّدت
للبنان خدمات ج ّلى .ديرها هذا الذي نحن واقفون فيه ،دير المخ ّل�ص ،منارة الإ�شعاع
أخ�ص
ومرجع الت�شاور وملتقى الحوار وواحة ال�سالم ،وجوده في هذه المنطقة على ال ّ
حاجة ال يُ�ستغنى عنها ،لي�س لأبنائنا فقط بل لجميع من هم حوله ،يبني القيم الروح ّية
والإن�سان ّية ويغ ّذي المواطنة والعي�ش م ًعا وين�شر مناخات المح ّبة والت�سامح والتوافق .وال
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الكل ،من ق ّمة الجبل �إلى �شاطئ البحر ،بعد ّ
عجب بعد ذلك �أن ن�سمع ّ
كل نكبة �أ�صابت
الدير ّ
وكل تهجير ،وما كانت قليلة ،ينادون بعودته �إلى ح�ضنهم لأنّه الجامع وال�ضامن
لبقاء ّ
كل الفئات م ًعا .وال عجب كذلك �أن نرى المخ ّل�ص ّيين ي�ص ّرون على البقاء هنا
حيث زرعهم اهلل و�أن ير ّمموا �صداقات ويبنوا �أخرى جديدة ،و�أن تكون بيوتهم مراكز
حوار ودو ًرا لل�صداقة .وزيارتنا اليوم في جانب منها ت�أكيد وت�شجيع على ذلك.
�أ ّما الجانب الآخر الذي ابتد�أت الكالم عنه ف�أو ّد العودة �إليه لأ�شير �إلى �أ ّن الكني�سة
حين تعلن البع�ض من �أبنائها ق ّدي�سين فذلك لي�س لتكريمهم بقدر ما هو لالقتداء بهم.
والأب ب�شارة لي�س هو مو�ضوع تكريم بقدر ما هو مو�ضوع اقتداء .الق ّدي�سون ال
الب�شري .اهلل وحده هو ن�صيبهم .هو الذي يك ّرمهم ويك ّللهم.
يحتاجون �إلى التكريم
ّ
الرب موت �أ�صفيائه» ،يقول الكتاب المق ّد�س« .اهلل وح�سبي»
وهذا ح�سبهم« :كريم لدى ّ
تقول الق ّدي�سة تريزيا .حين بلغ الق ّدي�س بول�س غروب حياته قال لتلميذه تيموثاو�س:
الرب الديّان العادل»
«�إنّما يبقى �إكليل الب ّر المحفوظ لي الذي �سيجزيني به في ذلك اليوم ّ
(2تيم  .)4 :8كم من �أنا�س ي�أتون �إلى قبر الأب ب�شارة للتب ّرك .كم من �صلوات نرفعها
�إلى اهلل ب�شفاعته .كم من حفالت نقيمها لتكريمه .ما �أكثر ما نمدح ف�ضائله ونعجب
ال�سماوي
لمعجزاته .هل ّفكرنا يو ًما ب�أن نكون على مثاله؟ «كونوا ق ّدي�سين كما �أ ّن �أباكم
ّ
هو ق ّدو�س» يقول ي�سوع« .اقتدوا بي كما �أنّني �أنا �أقتدي بالم�سيح» يقول بدوره الق ّدي�س
بول�س (1كور  .11 :1راجع �أي�ضً ا في � .)17 :3إن لم نكن كذلك ال ن�ستفيد �شيئًا ،بل
نكون كالوثن ّيين الذين يك ّرمون هم �أي�ضً ا �آلهتهم و�أبطالهم والبع�ض منهم �ش ّرير.
ال�صيفي ي� ّؤ�س�س ويبني دير المخ ّل�ص هنا
�أيّها الأح ّباء ،يوم كان المطران �أفتيميو�س
ّ
جاء عدد �صغير من الرهبان من دير �س ّيدة البلمند �إلى دير يوح ّنا ال�صابغ في الخن�شارة
لي� ّؤ�س�سوا هم �أي�ضً ا جماعة رهبان ّية .كني�ستنا ن�ش�أت وقامت على الحياة الرهبان ّية .الحياة
الرهبان ّية ع�صب الكني�سة .الحياة الرهبان ّية معيار الكني�سة� .إن كانت هذه الحياة حياة
قدا�سة فالكني�سة بخير .طالما �أنّ عندنا الأب ب�شارة �أبو مراد و�أمثال الأب ب�شارة �أبو مراد
فلن�صل �إذن من �أجل �أن يقيم اهلل م ّنا رهبانًاِّ .
ِّ
لن�صل من �أجل ّ
كل راهب نذر
فنحن بخير.
لن�صل من �أجل الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية الكريمةِّ .
ذاته هللِّ .
لن�صل من �أجل الرهبان ّيات
خا�ص لكي ت ّت�سع �أماكن تالقيها وتعاونها وعملها الم�شترك.
ورهبان ّياتنا الملك ّية بنوع ّ
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�أيّها الأح ّباء �أ�شكركم جمي ًعا على ح�ضوركم وم�شاركتكم� .أ�شكر �أبنائي الكهنة
الخا�ص لإخوتي ال�سادة المطارنة الأج ّالء على ح�ضورهم
والرهبان والراهبات� .شكري ّ
وم�شاركتهم .وال�شكر الخال�ص لقد�س الأب العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب وللآباء
المدبّرين وجميع الرهبان المخ ّل�ص ّيين المحبوبين على هذا النهار المق ّد�س .ال�شكر
الأ ّول والأخير هلل تعالى على العط ّية التي جاد بها علينا ب�شخ�ص خادمه الأب ب�شارة �أبو
�صي ،مع الوعد بال�سير على خطاه في درب القدا�سة ،ومع ِ
الرجاء ب�أن ن�شاهد
مراد المخ ّل ّ
في �أقرب وقت �إيقونته مرفوعة فوق مذابحنا .بعد العظة ق ّدمت الرهبان ّية لغبطته هديّة
تذكاريّة عبارة عن طقم �أيقونات ال�صدر كعربون �شكر ومح ّبة .وبعد القدا�س �أقيمت
م�أدبة غذاء في المدر�سة على �شرف غبطة البطريرك.
قدا�س مار يو�سف ـ حو�ش الأمراء

يوم الأحد � ١٨آذار  ،٢٠١٨وبمنا�سبة عيد مار يو�سف� ،إحتفل الأب العا ّم بالق ّدا�س
إلهي في رع ّية مار يو�سف حو�ش الأمراء ،بم�شاركة كاهن الرع ّية الأب �أنطوان �سعد
ال ّ
والأب يو�سف ن�صر وابن الرع ّية الأب جيلبير وردة .بح�ضور جمهور كبير من �أبناء
كاهن الرع ّية بالأب العا ّم وبالآباء والح�ضور الكريم،
رحب ُ
الرع ّية .بعد تالوة الإنجيل ّ
بعدها تال الأب العام عظة من وحي روحان ّية القدي�س يو�سف العامل ال�صامت ،ودوره
توجه الجميع الى �صالون الرع ّية
الكبير
والخفي في حياة الم�سيح الأر�ض ّية .بعد الق ّدا�س ّ
ّ
حيث ّتم قطع قالب الحلوى احتفا ًال بالعيد.
عيد الق ّدي�س جاورجيو�س في المزيرعة

بمنا�سبة عيد الق ّدي�س جاورجيو�س ،يوم الأحد  ٢٢ني�سان � ،٢٠١٨إحتفل الأب
العام بالق ّدا�س الإلهي في دير مار جري�س المزيرعة بم�شاركة رئي�س الدير الأب جوزيف
واكيم .خدمت الق ّدا�س جوقة الإكليرك ّية الكبرى .و�ألقى الأب العا ّم عظة من وحي
العيد �شاك ًرا الأب جوزيف على جهوده المبذولة منذ �سنوات في خدمة الدير والرهبان ّية.
بعد الق ّدا�س ُدعي الجميع الى غداء في باحة الدير.
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زيارة تيمور جنبالط �إلى دير المخلّ�ص

جال رئي�س الئحة الم�صالحة في دائرة ال�شوف ــ عاليه ،تيمور جنبالط في �إقليم
و�ضم الوفد:
الخروب يرافقه وفد من مر�شحي الالئحة متاب ًعا ق�ضايا المنطقة و�ش�ؤونهاّ .
وزي َري التربية والثقافة مروان حمادة وغطا�س خوري ،والن ّواب عالء ت ّرو ونعمة طعمة
الحجار والمر�شح الدكتور بالل عبد اهلل ووكيل داخل ّية الإقليم الدكتور �سليم
ومح ّمد ّ
ال�س ّيد ،و�أع�ضاء مجل�س القيادة ميالر ال�س ّيد ومح ّمد ب�صبو�ص و�أحمد مهدي ،والمخاتير
جوزف فار�س� ،شفيق عيد ويو�سف مارون و�سمير عي�سى ومعتمدين و�أع�ضاء اللجنة
االنتخاب ّية الفرع ّية .و�أ ّكد الأب العا ّم للوفد على العالقة التاريخ ّية التي تربط الرهبان ّية
المخ ّل�ص ّية مع �آل جنبالط والتي تعود الى بدايات بناء الدير �سنة  ،1711و�ش ّدد على �أ ّن
تاريخ الرهبان ّية ثابت مع المختارة ولن يتغ ّير مهما كانت الظروف والأو�ضاع .ون ّوه
بالعالقة التي تربط الدير مع النائب وليد بك جنبالط.
التم�سك بالم�صالحة ،وقال�« :سنعمل على
ومن جهته� ،أ ّكد تيمور جنبالط على ّ
تعزيز الم�صالحة بم�شاريع تنمويّة في الجبل» ،م�ش ّد ًدا «على ا�ستمرار العالقة مع الرهبان ّية
المخ ّل�ص ّية» ،ناق ًال تح ّيات النائب جنبالط للرئي�س العا ّم وللرهبان ّية المخ ّل�ص ّية وكهنة الدير.
زيارة الكاردينال ليوناردو �ساندري الى دير المخلّ�ص

إلهي في مقام �س ّيدة
م�ساء ال�سبت � ١٢أيار  ،٢٠١٨وبعد �أن احتفل بالق ّدا�س ال ّ
ال�شرقي) دي ّر
المنطرة مغدو�شة ،زار نيافة الكاردينال ليوناردو �ساندري (رئي�س المجمع
ّ
المخ ّل�ص وكان في ا�ستقباله الرئي�س العا ّم والآباء المدبّرين وجمهور الآباء ،بح�ضور
راعي الأبر�ش ّية المطران �إيلي ب�شارة ح ّداد والمطارنة ع�صام يوح ّنا دروي�ش وميخائيل
�أبر�ص والمون�سينيور �إيفان �سانتو�س القائم ب�أعمال ال�سفارة البابويّة في لبنان والأم تريز
روكز ممثّلة الرئي�سة العا ّمة الأم منى وازن ،ولفيف من الكهنة والرهبان والراهبات
والإخوة .دخل نيافته �أ ّو ًال �إلى الكني�سة دخ ً
فرحب به الأب العا ّم م�ش ّد ًدا على
وال احتفاليًّا ّ
الر�سولي .بعدها �ألقى
بالكر�سي
�أه ّم ّية دور الرهبان ّية في هذه المنطقة والعالقات العريقة
ّ
ّ
للم�ضي في ر�سالتها و�شهادتها في هذا
نيافته كلمة باللغة الفرن�س ّية ،م�شج ًعا الرهبان ّية
ّ
ال�شرق المت�ألّم ،وق ّدم للأب العا ّم ميدال ّية البابا يوح ّنا بول�س الثاني بمنا�سبة عيد العن�صرة.
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ّثم دعي نيافته الى م�أدبة ع�شاء �أقيمت على �شرفه ب�صحبة ال�سادة الأ�ساقفة وجميع
الح�ضور من �إكليرو�س �أبر�ش ّية �صيدا و�صور الموارنة والكاثوليك.
العامين العالم ّيين في روما
اجتماع الر�ؤ�ساء ّ

د�أب الأب العام على الم�شاركة في اجتماعات الآباء العا ّمين العالم ّيين ال�سنويّة في
روما ،وقد عقدوا اجتماعاتهم من  22الى � 27أيّار  .2018واغتنم فر�صة وجوده في المدينة
الخالدة لمتابعة مل ّفات وكالة روما وترميم دير مار با�سيليو�س و�أمور رهبان ّية �أخرى.
الأب العام والهي�أة القانون ّية في ال�سفارة البابو ّية

�صباح يوم الخمي�س  ١9ت ّموز  ،٢٠١٨قام الأب العا ّم والهي�أة القانون ّية بزيارة
البابوي الجديد المطران جوزيف
ر�سم ّية الى ال�سفارة البابويّة في حري�صا لتهنئة ال�سفير
ّ
�سبيتيري ( ،)Mgr Joseph Spiteriوكانت منا�سبة جميلة لكي يع ّرف ال ُأب العا ّم ب�إيجاز
عن تاريخ الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية و�أديارها وم� ّؤ�س�ساتها و�أماكن انت�شارها ور�سالتها وموقعها
في كني�سة الروم الملك ّيين الكاثوليك .واغتنم الفر�صة لكي يدعو �سعادة ال�سفير الى
الرب في دير المخ ّل�ص في � 6آب  ،2018ف�شكره ال�سفير على زيارته و�أمل
ق ّدا�س عيد ّ
اللبناني.
�أن يل ّبي الدعوة فتكون بمثابة �أ ّول زيارة له الى �إقليم الخ ّروب والجنوب
ّ
ثالثة �شمام�سة �إنجيل ِّيين جدد

ال�سبت  28ت ّموز  ،2018ال�ساعة الرابعة بعد الظهر ،كان دير المخ ّل�ص على موعد
مع فرحة ر�سامة الإخوة الثالثة �سليمان ك�شا�شة وروني (�سيرافيم) ح ّداد وجورج عنتر
�شمام�سة �إنجيل ّيين ،بو�ضع يد �صاحب ال�سيادة راعي �أبر�ش ّية �صيدا ودير القمر المطران
االحتفالي الأب العا ّم والآباء المدبّرون
�إيلي ب�شارة الح ّداد .وقد �شارك في الق ّدا�س
ّ
وجمع من الآباء المخ ّل�ص ّيين ،وخدمت الر�سامة جوقة الإكليريك ّية الكبرى وبع�ض
الآباء .وح�ضر االحتفال �أهالي المرت�سمين و�أ�صدقا�ؤهم ومعارفهم .في ختام الق ّدا�س
خرج الجميع باحتفال الى �صالون الدير لتق ّبل التهانيّ ،ثم تناول الجميع لقمة المح ّبة
على �سطح المري�س ّية في ج ّو عابق بالفرح والبهجة.
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باقة من �أخبار الأديار والمراكز:
دير المخ ّل�ص العامر
وردنا من رئي�س دير المخ ّل�ص الأب المد ّبر نبيل واكيم التقرير التالي:
ـ ـ درب القدا�سة طريق �أبونا ب�شارة

بتاريخ ّ 2018/6/2تم �إعادة افتتاح «درب القدا�سة» طريق �أبونا ب�شارة
لتكون واحة �صالة وت�أ ّمل و�إ�صغاء ،وبالتالي حاف ًزا روحيًّا لل�سير في طريق القدا�سة
احتفالي في كني�سة الدير تزامنًا مع م�سيرة
اقتدا ًء ب�إخوتنا الق ّدي�سين ،و�أقيم ق ّدا�س
ّ
عيد الج�سد التي قامت بها عائلة �أبونا ب�شارة من بلدة عبرا �إلى الدير .وم�ساء ال�سبت
 23حزيران  ،2018احتفل رئي�س دير المخ ّل�ص الأب المدبّر نبيل واكيم بالق ّدا�س
إلهي في و�سط الدرب وتاله م�سيرة بال�شموع وت�أمالت وبركة بالقربان المق ّد�س
ال ّ
و�ص ً
وال الى �ضريح الأب ب�شارة في كني�سة الدير.
ـ ـ االنفتاح والتوا�صل مع فعال ّيات المنطقة وز ّوار الدير:

منذ ت�أ�سي�س الدير وتواجده في هذه المنطقة المحبوبة من اهلل وفي هذه
الأبر�ش ّية ال�صيداويّةُ ،وجد ليكون ر�سال ًة بين �إخوة لنا م�سلمين ودروز وم�سيح ّيين،
وتوحد الر�ؤية الم�ستقبل ّية للمنطقة
وهذا التفاعل والتوا�صل لي�س �إ ّال �أداة تن ّمي العالقات ّ
وتع ّمق معرفة بع�ضنا ببع�ض وتق ّوي التكاتف في الأفراح والأحزان ...رافعين �شعار
«ليتمجد ا�سم ي�سوع المخ ّل�ص» .وفي الإطار ذاته يقوم رئي�س الدير بالتوا�صل مع
ّ
الجماعات الم�ص ّل ّية والقا�صدين الهدوء وال�سالم والتع ّمق بالحياة الروح ّية ،وقد ا�ستقبل
الدير هذه ال�سنة �أعدا ًدا كبيرة من المجموعات والزوار وق ّدم لهم ال�شرح الكافي عن
تاريخه ور�سالته وروحان ّيته وحياة المك ّرم الأب ب�شارة وروحان ّيته المم ّيزة وف�ضائله.
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ـ ـ الم�شاريع :
 ١ـ ـ البناء

ي�شهد الدير حركة عمران مم ّيزة وفريدة ،بد�أ العمل بها ،تنفي ًذا لتو�صية
المجمع العا ّم (ت ّموز « )2016يو�صي المجمع العا ّم بنقل الكاراجات والمح ّالت
والمع�صرة من مدخل دير المخ ّل�ص بعد و�ضع ّ
هند�سي عا ّم لتجميل مدخل
مخطط
ّ
الدير و�إيجاد واحة خ�ضراء مكانها وت�أمين الخدمات ومكان للتقويّات» ،بتح�سين
المدخل وال�ساحة الكبيرة �أمام الدير و�إعادة ترميم واجهة المدر�سة ،ونقل مع�صرة
الزيت والمح ّالت �إلى البناء الجديد ،وكذلك �إقامة كافيتريا في العقد الت ّنوخي
خ�صو�صا عند
وبيت الم�ؤونة لمنتوجات الدير ،تح�ضي ًرا لالحتفاالت الم�ستقبل ّية
ً
تطويب الأب المك ّرم ب�شارة �أبو مراد �إن �شاء اهلل� ،آخذين بعين االعتبار ّ
كل المقايي�س
الهند�س ّية القديمة والجديدة للدير الأ ّم.
 2ـ ـ الأر�ض والزراعة:

بعد ا�ست�صالح الأرا�ضي المحاذية للدير وترتيبها وت�سميدها ،بد�أنا ب�إن�شاء خيم
بال�ستيك ّية ( 13خيمة) للمزروعات البلديّة لت�أمين حاجة الدير وحاجة ال�سوق المح ّلي،
ونحن ب�صدد التح�ضير لزراعة مئة ن�صبة �أفوكا وخم�سين ن�صبة ّ
م�شكلة بين الخوخ
وتم زراعة � 3500شتلة زعتر ب ّري داخل الخيم وخارجها ،وزراعة
والم�شم�ش وغيرهاّ ،
 250ن�صبة �صنوبر ج ّوي في الأحرا�ش المحروقة قرب دير المخ ّل�ص ودير ال�س ّيدة.
بعد مراجعات رئي�س الدير المتك ّررة لم�شروع �إقامة بركة بكيفا لل ّري،
المخت�صة في مو�ضوع �إن�شاء بركة لل ّري في منطقة بكيفا،
واالتفاق معه ومع الجهات
ّ
وبعد ع ّدة اجتماعات �أُقيمت في الدير مع المهند�سين والق ّيمين على الم�شروع
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تو�صلنا بتاريخ � 2018/6/13إلى تلزيم تنفيذ هذه البركة على
المذكور �أعالهّ ،
الفعلي على
نفقة الجهة المم ّولة من خالل الم�شروع الأخ�ضر .وقريبًا ّ
�سيتم التنفيذ ّ
الأر�ض .الهدف من هذا الم�شروع هو ا�ستفادة الدير والم�ستثمرين من �أبناء المنطقة
لري الأرا�ضي الزراع ّية.
من مياه هذه البركة ّ
 ٣ـ ـ بركة بكيفا لل ّري (مع الم�شروع الأخ�ضر):

باالتفاق مع جمع ّية «تراب» للتربية البيئ ّية ،ت ّمت �إقامة دورات تدريب ّية في
مو�ضوع الزيتون و�أمرا�ضه وت�شحيله وبالتالي في كيف ّية ا�ستعمال الأدوية المتط ّورة لإبادة
الح�شرات ،بالإ�ضافة �إلى دورات حول مو�ضوع النحل وا�ست�أ�صاله و�أمرا�ضه ومكافحتها
مع البروف�سور كيلد ،و�ض ّمت الدورة حوالي ّ 120نحال من لبنان ،ودورة حول
إخت�صا�صي في هذا المجال.
مو�ضوع �أمرا�ض ال�صنوبر وعالجها مع الدكتور نبيل نمر ال
ّ
 ٤ـ ـ ا�ستثمارات

�إعادة تعديل اتفاق ّيات جديدة وا�سترداد م�ساحات من الدونمات غير
الم�ستخدمة ،و�أي�ضً ا مالحقة الم�ستثمرين لال�ضّ طالع على �سير بنود
االتفاقيات وااللتزام بها.
المتابعة القانون ّية لمو�ضوع بيت الرهبان ّية في جون الذي ي�ستعمله �شخ�ص
من �آل خرياطي وت�سكن فيه عائلة �سوريّة.
�إبرام عقود ا�ستثمارات جديدة ،و�إلغاء �أخرى قديمة ب�سبب عدم التزام
�أ�صحابها ببنود االتفاقيات.
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وردنا من مع ّلم االبتداء الأب ن�ضال جبلي التقرير التالي:
نذر خم�سة �إخوة ودخل ثالثة �إخوة جدد �إلى االبتداء وهم� :شربل
إنمائية
�أنطونيو�س وبا�سيليو�س قزنّي وداني �سعادة� .أ ّما بخ�صو�ص االنجازات ال ّ
فقد ّتم تركيب ّ
غ�سالة جديدة
منظم
كهربائي كبير بق ّوة  1200واط ,و�شراء ّ
ّ
�صناعيين جديدين للمطبخ وفر�ش لل�صالون بقرب المائدة،
وبرادين
ّ
ون�شّ افةّ ،
وتم تركيب �شبابيك �ألومنيوم للطابق الثاني من الدير.
ّ
الزراعية فاالهتمام بها جار على قدم
�أ ّما من ناحية العناية بالأرا�ضي
ّ
و�ساق طيلة �أيّام ال�سنة .ومن الجدير بالذكر �أن �سيادة الرئي�س العا ّم هو على
أ�سبوعي على �أدقّ تفا�صيل دير الإبتداء ونحن ن�سير الى الأمام ببركته
ّاطالع �
ّ
الأبويّة.
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وردنا من مدير دار ال�صداقة الأب جورج �إ�سكندر ما يلي:
أمريكي« :هناك �إن�سان ما ،يجل�س تحت
يقول وارين بافيت� ،أ�شهر م�ستثمر � ّ
�شجرة ما ،لأ ّن �أحدهم غر�س هذه ال�شجرة منذ وقت طويل».
في الحقيقة �إ ّن غر�سة دار ال�صداقة ،التي هي وديعة �آبائنا لنا� ،أ�صبحت اليوم
�شجرة وارفة الأغ�صان ،امت ّدت جذورها عميقًا في تربة البقاع ،وفي ظلِّها ّ
ا�ستظل
كثيرون ،ومن ثمارها �أكلواّ ،
كل ذلك بف�ضل جهود ومثابرة من تعاقبوا على �إدارتها.
وها نحن اليوم ال زلنا ن�سعى بمثابرة ال�ستثمار ّ
كل �إمكانات هذه الم� ّؤ�س�سة
االجتماعي.
وا�ستنها�ض كامل طاقاتها لتحقيق ر�سالة الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية في الحقل
ّ
وفي هذا الإطار ،قمنا خالل هذا العا ّم بجملة من الن�شاطات والم�شاريع التي نو ّد �أن
واحد نت�ألّم ونفرح لأوجاع ونجاحات بع�ضنا البع�ض.
ج�سم ٌ
نطلعكم عليها ،لأنّنا ٌ
ــ لقد فقدت الدار خالل هذا العا ّم �شخ�صين عزيزين ،الأ ّول هو ٌ
مالك
من مالئكة الرعاية الداخل ّية� ،إليو جعجع ،طفل بعمر الورود� ،صدمته �سيارة �أثناء
الوداعي في بلدته
تواجده في عهدة �أهله .فقامت �أ�سرة الدار بالم�شاركة في جنازه
ّ
قدا�سا في قرية ال�صداقة راحة لنف�سه،
برقا وق ّدمت واجب التعزية .والحقًا �أقامت له ً
تر�أّ�سه مدير الدار وعاونه نائبه ،و�شارك فيه �أهل الفقيد و�أ�ساتذته ورفاقه وكان الج ّو
�شاب من �شباب الرعاية الأ�سريّة ،جورج حبيقة ،الذي توفّي بعد
م�ؤثّ ًرا .والثاني ٌ
جلدي كبير امت ّد
معاناة طويلة مع المر�ض ،وهو كان يعاني منذ الوالدة من ت� ّشوه ّ
على م�ساحة ج�سده ،وجعله يقا�سي م ّر االلآم .فقام الأب جورج �إ�سكندر ب�إجراء
ال�صالة الجنائزيّة راحة لنف�سه ،وتك ّفلت الدار بكامل م�صاريف دفنه.
57

دار ال�صداقة

ــ بهدف ن�شر التوعية ّنظمت دار ال�صداقة باال�شتراك مع جمع ّية «كفى» لقا ًء
لل�س ّيدات حول العنف �ض ّد المر�أة ،وذلك بمنا�سبة عيد الأ ّم .فجرى �إر�شادهن حول
كيف ّية التعاطي في مثل هذه الحاالت ،وتوعيتهن على حقوقهن ،باال�ضافة �إلى
ت�شجيعهن على طلب الحماية القانون ّية التي يتيحها لهن القانون .وقد اختتم اللقاء
عائلي.
بغداء ّ
ديني �إلى ربوع دير
ــ بمنا�سبة عيد العائلة ّنظمت دار ال�صداقة رحلة ّ
حج ّ
أطفالهن ،وقد ّتم جمع العائالت في غداء على
المخ ّل�ص �شارك فيها الأ ّمهات و� ّ
مائدة مدر�سة دير المخ ّل�ص.
ــ بهدف تنمية وتطوير قدرات فريق العمل� ،شارك مو ّظفو دار ال�صداقة في
دورات تدريب ّية وم�ؤتمرات مع العديد من الجمع ّيات منها كفى� ،أبعاد ،حماية ،مركز
الخدمات الإنمائ ّية في زحلة والر�ؤيا العالم ّية .كما �شاركوا في :ــ م�شروع «تعزيز
المواطن ّية الفاعلة بالتوجيه والتدريب» (جامعة الحكمة) .ــ م�شروع »المجتمع
المدني من �أجل التنمية الم�ستدامة« (م� ّؤ�س�سة مخزومي) .ــ �إجتماعات الجمع ّيات
ّ
االجتماعي وتفعيله
الخا�صة والم� ّؤ�س�سات العا ّمة بهدف تطوير العمل
المحل ّية
ّ
ّ
العالمي
ب�شكل يتالءم مع الأزمات الم�ستج ّدة والظروف المعي�ش ّية .ــ م�ؤتمر «اليوم
ّ
العالمي للعدالة
اللبناني المكتوم القيد» في بيت المحامي .ــ م�ؤتمر «اليوم
للطفل
ّ
ّ
االجتماع ّية» في الإ�سكواــ دورة « »If it’s to be, it’s up to meفي م� ّؤ�س�سة مي�شال
�ضاهر االجتماع ّية حول �أ�س�س النجاح في العمل.
ــ حفل �إطالق التقرير الدوري الرابع والخام�س من تنفيذ اتّفاق ّية حقوق
الطفل في بيت المحامي في بيروت .ــ ح�ضور تكريم الم� ّؤ�س�سات االجتماع ّية
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العاملة في البقاع برعاية وزير ال�ش�ؤون االجتماع ّية بيار �أبو عا�صي ومن تنظيم
حركة �شباب ال�شرق والذي �أتى في �إطار �شكر وتقدير الم� ّؤ�س�سات على الجهود
االجتماعي وتعاونها مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماع ّية.
التي تبذلها في المجال
ّ
ــ كما وتقوم الدار بالتعاون مع بع�ض الم� ّؤ�س�سات الإن�سان ّية بتوزيع م�ساعدات
أم�س الحاجة للم�ساعدة.
غذائ ّية ب�شكل ّ
�شهري على بع�ض العائالت التي هي ب� ّ
ــ ومن �ضمن الم�شروع المتكامل لإعادة تح�سين وتحديث مباني دار
وتم تجهيز
ال�صداقة� ،أُعيد دهن مبنى الإدارة المركزيّة في البيت الخام�س ــ ك�سارةّ ،
ق�سم من المكاتب الإداريّة ،وتركيب �ستائر �ألومينيوم كهربائ ّية لكامل �أبواب ونوافذ
المبنى .بالإ�ضافة الى تركيب �أ�سقف م�ستعارة و�إ�ضاءة جديدة لح ّمامات الأطفال في
كافّة بيوت القرية.
ــ وفي هذا الوقت نقوم با�ستكمال تجديد الق�سم الثاني من م�شروع تحديث
م�سبح قرية ال�صداقة ،الذي بد�أ العمل به في العام الما�ضي ،م ّما �أعطى الم�سبح رونقًا
وجما ًال� ،سوف ينعك�س حت ًما زيادة في عدد مرتاديه.
ــ هذا ويه ّمنا �أن نعلمكم �أن م�شروع توليد الطاقة الكهرو�ضوئ ّية Photo
 -voltaicقد ّتم تركيبه وا�ستخدامه في ك�سارة وفي الفرزل منذ ربيع العام 2017
وقد �أعطى نتيجة ممتازة �إذ �ساعد في التوفير على ميزان ّية الم� ّؤ�س�سة ما يُقارب ال
 50.000د�.أ �سنويًّا قمنا با�ستثمارها في م�شاريع اجتماع ّية واقت�صاديّة �أخرى.
ــ من �ضمن م�شروع التعاون وال�شراكة مع م� ّؤ�س�سة الر�ؤيا العالم ّية ،تتابع
الدار م�شروع تعليم �أطفال الالجئين ال�سوريّين حوالي  400طالب يوميًّا ي�أتون من
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خا�صة بهم ــ البيت ال�سابع ،منف�صلة تما ًما عن
المخ ّيمات .وقد ّتم تخ�صي�ص من�ش�أة ّ
الخا�ص .وقد ّتم تجهيزها وتمويل الم�شروع من قبل
بيوت الرعاية ،ولها مدخلها ّ
الر�ؤيا العالم ّية .وهي ترفد ميزان ّية الدار بحوالي  70.000د�.أ �سنويًّا باال�ضافة �إلى
خلق فر�ص �إ�ضاف ّية للبنان ّيين.
ــ ومن جهة �أخرى ونظ ًرا لحاجة �أطفالنا لإجراء بحوثهم المدر�س ّية ،وكون
متاحا عبر الإنترنت ،لذلك قمنا بتخ�صي�ص قاعة كمبيوتر في
عالم المعرفة �أ�صبح ً
روف البيت الأ ّول م ّت�صلة بال�شبكة العنكبوت ّية ،تت�ض ّمن  11جهاز كمبيوتر ،وطاوالت
خا�صة بالحوا�سيب وخزائن .كما ّتم تعيين مربّي م�س�ؤول لتوجيه الأطفال ومراقبة
ّ
ن�شاطاتهم على الإنترنت.
طب �أ�سنان في
ــ �أ ّما الم�شروع الرائد خالل هذه ال�سنة فكان تجهيز عيادة ّ
�إحدى غرف البيت الثاني لمعالجة ّ
ب�صحة ووقاية �أ�سنان �أطفالنا .وقد
كل ما يتع ّلق ّ
تط ّوع عدد من الأطباء لإتمام هذه المه ّمة على مدار ال�سنة.
ــ في �إطارٍ �آخر قمنا بزراعة �أ�شجار مثمرة جديدة في القرية ،حيث قامت
حب الأر�ض
مجموعة من ط ّالب الدار بالم�شاركة في زراعة ق�سم منها بهدف تنمية ّ
لديهم ،وتوجيه اهتمامهم �إلى الأمور البيئ ّية .وفي نف�س الإطار جرى بناء مكان
لتربية الحيوانات الأليفة (ماعز ،غنم ،دجاج وغيرها.)...
ــ وبما �أ ّن عمل الم� ّؤ�س�سة ور�سالتها مع الإن�سان ال يكتمالن �إ ّال بجعله ي�شعر
زخور بتنظيم لقاءات روح ّية،
بمح ّبة اهلل له ،لذا قام نائب المدير الأب ثيودور�س ّ
دوريّة� ،أ�سبوع ّية و�شهريّة طالت معظم البرامج االجتماع ّية المختلفة .كما وقام
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بتجديد كابيال القرية للغر�ض ذاته ،بحيث �أُتيح لأ�سرة الدار �أن تجتمع م ًعا في �صباح
ّ
كل خمي�س لتحتفل بالذبيحة الإله ّية.
الفني في الفرزل فقد �أنهينا العمل في �أوائل
ــ �أ ّما في ما ّ
يخت�ص بالمعهد ّ
الربيع في قاعة الم�سرح ،فقمنا با�ستحداث بئرين لجمع المياه عن جانبي الم�سرح
أوتوماتيكي الى الخارج .كما جرى تركيب نوافذ �ألومينيوم
تمهي ًدا ل�ضخّ ها ب�شكل �
ّ
على جوانب الم�سرح كافّة .وقمنا بمعالجة جدرانه الخارج ّية بمواد منع الن�ش،
وجرت حمايتها بحائط من الخفان لحماية العزل وحفظه من العوامل الخارج ّية،
وهي �أ�صبحت جاهزة للردم تمهي ًدا لبناء المحالت التجاريّة.
ــ ومن جهة �أخرى نقوم حاليًّا بتق�سيم ثالثة م�صانع للتعليم ،م�ساحة ّ
كل
منها  150م ،2لكي ت�صبح بارتفاعين مت�ساويين ،م ّما يجعلنا ن�ستفيد من م�ساحة
علويّة �إجمال ّية بمقدار  450م� ،2سوف نقوم بتق�سيمها �إلى � 9صفوف للتدري�س
ال�سفلي .وهذا
النظري ،مع الإبقاء على م�صانع التدريب بنف�س الم�ساحة في الطابق
ّ
ّ
ما �سوف ي�س ِّهل عمل الإدارة ويوفِّر الطاقات الب�شريّة والماديّة من خالل تجميع
الط ّالب في مبنى واحد.
ــ �أ ّما في �إطار التعاون مع الجمع ّيات غير الحكوم ّية ،تعاونّا مع جمع ّية
مهني .فقمنا بتجهيز خيمة زراع ّية
ال�ش ّبان الم�سيح ّية بهدف �إجراء دورات تدريب ّ
بم�ساحة  320م 2لتكون في خدمة ط ّالب الدورات الزراع ّية التي �ستبد أ� قريبًا .كما
الزراعي �سيكون من ن�صيب القرية .و�سوف يج ّهز م�صنع للإلكترونيك
�أنّ منتوجها
ّ
للغاية نف�سها.
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في الإطار ذاته ،تعاونّا مع جمع ّية  AVSIف�أجرينا على مدى عام ،ع�شر
دورات تدريب ّية  BLNف�أعطيت ح�ص�ص في الكمبيوتر واللغة العرب ّية والريا�ض ّيات
والمهارات الحيات ّية  ،Life skillsم ّدة ّ
كل دورة ثالثون يو ًما .وبلغ عدد الم�شتركين
 200طالبًا.
مجان ّية في
�أ ّما مع م� ّؤ�س�سة الر�ؤية العالم ّية فقد ّنظمنا �أربع دورات ّ
االخت�صا�صات التالية :الكمبيوتر ــ الفنون الفندق ّية ــ الكهرباء العا ّمة والميكانيك،
�شارك فيها �أكثر من � 80شابًّا و�شابّةّ ،تم تخريجهم في الأ ّول من حزيران 2018
حفل كبير �أُقيم في فندق القادري ــ زحلة .هذا و�سوف ت�ستم ّر هذه الدورات
في ٍ
خ�صو�صا و�أنّنا ج ّهزنا �أي�ضً ا بع�ض
ح ّتى العام المقبل لتجمع  400طالبًا �إ�ضاف ّيًا.
ً
المختبرات ال�ضروريّة :كالتمري�ض والإلكترونيك.
الفني خالل الأعوام الثالث المن�صرمة تق ّد ًما كبي ًرا في
هذا وحقّق المعهد ّ
نتائج االمتحانات الر�سم ّية وفاقت ن�سبة نجاح ّ
طلبه  85بالمئة ،م ّما يجعلنا ن�أمل
بزيادة عدد ّ
طلبه بالرغم من المناف�سة ال�شديدة من عدد كبير من المعاهد الر�سم ّية
والخا�صة.
ّ
و�أختم بقول باولو كويلو« :عليك �أن ت�ص ّدق �أ ّن �أهدافك قابلة للتحقّق،
فعندما ت�ؤمن بذلك ،ف�إنّ عقلك يبحث عن و�سائل تجعلها تتحقّق ،ال تجعل التر ّدد
يهزمك».
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أهم الن�شاطات
وردنا من مدير دار العناية الأب طالل تعلب هذه الباقة ل ّ
والإنجازات التي ت ّمت ما بين �أيلول  2017وت ّموز :2018
التوقيع على م�شروع تجهيز م�صنع الحديد الجديد في الدار مع جمع ّية
 11( Helfswerk ،Austriaايلول )2017
زيارة من الهي�أة الإداريّة لنادي الروتاري �إلى الدار ( 20ايلول )2017
الديني العالي ( 30ايلول )2017
بدء الدرو�س في معهد التثقيف ّ
زيارة فريق م�سيرة وطن للدار ( 5ت�شرين الأول )2017
زيارة مدير الدار للجنرال �شامل روكز للحديث عن رعاية الجنرال
الدولي ( 9ت�شرين الأ ّول )2017
لأوالد  Mosaïkفي ماراثون بيروت ّ
زيارة الجنرال �شامل روكز للدار والتع ّرف على كافّة فروعها (20
ت�شرين الأول )2017
اال�ستراتيجي في
�إ�شتراك مدير الدار بالدورة التدريب ّية حول «التخطيط
ّ
الم� ّؤ�س�سات وبناء موازنات الم�شاريع التنمويّة» ( 23ت�شرين الأ ّول )2017
زيارة عميد كل ّية الالهوت في جامعة الحكمة الخوري طانيو�س خليل
للدار لبحث التو�أمة العلم ّية والالهوت ّية والتعاون الم�شترك بين دار العناية
وجامعة الحكمة ( 6ت�شرين الثاني )2017
م�شاركة �أوالد  Mosaïkبماراثون بيروت تحت رعاية الجنرال �شامل
روكز ( 12ت�شرين الثاني )2017
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الثقافي
زيارة الأب طالل تعلب ل�سفير دولة فنلندا لبحث �إمكان ّية التبادل ّ
والعلمي بين المدار�س ( 16ت�شرين الثاني )2017
ّ
الفرن�سي برونو فو�شيه ( )Bruno Foucherلدار العناية (21
زيارة ال�سفير
ّ
ت�شرين الثاني )2017
ري�سيتال جومانا مد ّور في كني�سة دار العناية ( 26ت�شرين الثاني )2017
الخيري في فندق فيني�سيا من تنظيم
م�شاركة دار العناية في البازار
ّ
 Diplomatic spouses Associations Lebanonوجائزة البازار للدار
( 4كانون الأ ّول )2017
زيارة �أع�ضاء روتاراكت لأطفال ق�سم الرعاية االجتماع ّية في الدار
لالحتفال معهم باقتراب عيد الميالد المجيد ( 10كانون الأ ّول )2017
لقاء وغداء �أطفال ق�سم الرعاية االجتماع ّية مع �أع�ضاء لجنة البيئة والتراث
في مطرانية �صيدا للروم الكاثوليك ،وتوزيع هدايا للأطفال ( 14كانون
الأ ّول )2017
يمجدون»
ري�سيتال
ّ
ميالدي لجوقة �شبيبة المخ ّل�ص بعنوان «اليوم المالئكة ّ
( 23كانون الأ ّول )2017
وغنائي لفرقة  Kazadooوتوزيع هدايا لحوالي 1300
م�سرحي
عر�ض
ّ
ّ
طفل من تنظيم «م� ّؤ�س�سة الأر�ض البي�ضاء» ( 27كانون الأ ّول )2017
زيارة ال�س ّيد مارك عوده وال�س ّيدة كري�ستين عوده للدار للتهنئة بانتهاء
�أعمال الترميم في ق�سم الإدارة العا ّمة والميتم (� 9شباط )2018
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�إفتتاح م�صنع الحديد الجديد في دار العناية برعاية �سفير النم�سا في لبنان
ال�س ّيد ماريان وربا (� 24( )Marian Wrbaشباط )2018
التوقيع على الم�شروع الجديد لتعليم ت�صنيع وتزيين ال�شوكوال (� 5آذار
)2018
�أم�سية �صلوات وت�أمالت لجوقة �شبيبة المخ ّل�ص بمنا�سبة �أ�سبوع الآالم
والف�صح المجيد (� 23آذار )2018
زيارة مدير الدار ل�سفير النم�سا ال�س ّيد ماريان وربا (� 26أيّار ) 2018
دورة نحل  ،UNDPق ّدموا خاللها النحل للم�شاركين بالدورة (21-20
حزيران )2018
كرم�س  22( Mosaïkحزيران )2018
محا�ضرة لكاريتا�س الجنوب في الم� ّؤ�س�سة حول الجرائم الإلكترون ّية
( 30حزيران )2018
لقاء العائالت في �أبر�ش ّية �صيدا للروم الكاثوليك والموارنة والأرثوذك�س
( 1ت ّموز ) 2018
تخ ّرج دورات  Mosaïkو 4( Trait d’Unionت ّموز )2018
تخ ّرج الطالب في مهن ّية دار العناية برعاية الأ�ستاذ فادي رومانو�س (�أعلن
من خالله عن ا�ستعداده لتجهيز م�سرح دار العناية) ( 6ت ّموز )2018
معر�ض  Chocodarبرعاية النائب بهية الحريري ( 8ت ّموز )2018
ن�شاط  Save the childrenعلى م�سرح الدار ( 10ــ  11ت ّموز )2018
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مدر�سة مار يو�سف حو�ش الأمراء
ما يلي:

وردنا من رئي�س مدر�سة مار يو�سف حو�ش الأمراء الأب عبداهلل عا�صي

والر�سولي منذ العام
التربوي
تتابع مدر�سة مار يو�سف الكاثوليك ّية عملها
ّ
ّ
 1966رغم الإمكان ّيات المتوا�ضعة من حيث المبنى والتجهيزات والمالعب الحديثة.
والثقافي والنظام بحيث يرتاح
مي
ّ
رغم ذلك لم ي�ؤثر هذا النق�ص على الم�ستوى الع ّل ّ
الأهل لوجود �أوالدهم في مدر�سة م�سيح ّية تحفظ النظام وت�سهر على التربية والأخالق.
يتابع الأ�ساتذة دورات تثقيف ّية على مدار ال�سنة في مختلف الموا�ضيع العلم ّية
م ّما يزيدهم خبرة في العلم وتثقيف الط ّالب وعندنا نتائج مم ّيزة �إذ ّ
حل ط ّالبنا
المتو�سطة:
التالية �أ�سما�ؤهم من بين الأوائل في محافظة البقاع بال�شهادة ّ
 2014ــ  :2015جويل م�ساعد ــ ماري �سول جبور ــ عماد قبجي.
 2015ــ � :2016أمين الهندي ــ �ساندي مظلوم.
 2016ــ � :2017إيلي �أبو نعوم ــ �آنا ماريا العني�سي ــ رين المعاز ــ غري�س
وهبي ــ كارين الطق�ش.
كذلك في ال�سنوات التي �سبقت كان عندنا ط ّالب متفوقون �أ�شرنا �إليهم
بر�سالة �سابقة.
ومن ط ّالب هذه ال�سنة ( 2017ــ  )2018ح�صل خم�س ط ّالب على نتيجة
«ج ّيد ج ًّدا» في االمتحانات الر�سم ّية ،واثنان «ج ّيد» ،من بينهم طالب من ذوي
الخا�صة.
االحتياجات ّ
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خا�ص من معالي وزير
كذلك ح�صل الطالب �إيلي �أبو نعوم على تكريم ّ
التربية الوطن ّية الأ�ستاذ مروان حماده حيث ّ
حل في المرتبة الثانية في م�سابقة
الريا�ض ّيات على م�ستوى ِّ
كل مدار�س لبنان.
كذلك الط ّالب التالية �أ�سما�ؤهم :كرين �أبو فاعون ــ تيا م�سلم ــ ج�سيكا
حداد ــ كري�ست طراد ــ �شربل التن ــ �شربل الفحل كانوا من بين الأوائل في المعهد
الثقافي الفرن�سي في زحلة وقد ح�صلوا على �شهادات تكريم.
ّ
و�إذ ن�شكر اهلل الذي ي�ساعد الإدارة على ّ
المالي فالأق�ساط
تخطي الو�ضع ّ
زهيدة ج ًدا ن�سبة لباقي المدار�سِ � ،أ�ض ْف �إلى ذلك م�س�ألة الرتب والرواتب التي ته ّدد
معظم المدار�س الكاثوليك ّية ،ف�إ ّن المدر�سة تحت�ضن ط ّالب دار ال�صداقة ب�أق�ساط
�شبه رمزيّة ،لإيماننا ب�أنّ الدار والمدر�سة عائلة واحدة في الرهبان ّية الأ ّم .والمدر�سة
م�س ّددة ّ
االجتماعي ول�صندوق التعوي�ضات
كل ما عليها من مدفوعات لل�ضمان
ّ
تي�سر ،دون �أن نن�سى �أنّه علينا واجب
وللمال ّية وبعونه تعالى نك ّمل الم�سيرة بما ّ
الوقوف �إلى جانب عائالتنا التي ترزح تحت عبء الغالء ومنها الكثير يعي�شون في
الفقر المدقع.
�إلى جانب االهتمام وال�سهر الدائم على �إدارة المدر�سة ف�إنّ رئي�س المدر�سة
مع ح�ضرة الأب �أنطوان �سعد يعمالن على ت�شييد قاعة رعويّة بجانب الكني�سة مع
مر�آبين ي ّت�سعان لحوالي � 40س ّيارة .وكان رئي�س المدر�سة قد ح�صل على تنازل عن
الأر�ض المال�صقة للكني�سة من بلديّة زحلة ل�صالح الرهبان ّية والكني�سة لم ّدة � 99سنة.
تحت ا�سم المخ ّل�ص وب�إ�شراف الرهبان ّية الأ ّم نتابع عملنا لما فيه خير
النفو�س ون�سعى دائ ًما نحو الأف�ضل ب�شفاعة العذراء مريم ودعاء الإخوة الرهبان.
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مدر�سة ال�سان �سوفور ـ ـ جعيتا
وردنا من رئي�س مدر�سة �سان �سوفور ــ جعيتا الأب يو�سف ن�صر ما يلي:
�أقامت مدر�سة �سان �سوفور ــ جعيتا خالل العام الدرا�سي 2018/2017
أهم منها بالتالي:
مجموعة احتفاالت نلخّ �ص ال ّ
إلهي
		ال�صعود� :أحيت المدر�سة عيدها
 ١ـ ـ عيد
ّ
ال�سنوي بمنا�سبة عيد ال�صعود ال ّ
إلهي تر�أ�سه �سيادة المطران ح ّنا رحمة
في العا�شر من �شهر �أيّار  2018بق ّدا�س � ّ
ال�سامي االحترام بم�شاركة الأب المدبّر جوزف جبور وعدد من كهنة رعايا
المنطقة .و�ألقى �سيادة المطران كلمة ه ّن�أ فيها العائلة التربويّة بالعيد و�أ�شار الى
�سم ّو وقد�س ّية الر�سالة التربويّة التي تهدف الى «ت�أني�س الإن�سان» وت�أليهه .وفي نهاية
االحتفال� ،شرب الح�ضور نخب المدر�سة.
ال�سنوي مهرجانًا
ال�سنويّ :نظمت المدر�سة بمنا�سبة عيدها
 ٢ـ ـ المهرجان
			 ّ
ّ
والفن» لم ّدة ثالثة �أيّام  24ــ  25ــ � 26أيّار
�سنويًّا تحت عنوان« :ملتقى الثقافة ّ
 .2018في اليوم الأ ّول ق ّدم الط ّالب �أعما ًال م�سرح ّية بح�ضور الفنانة القديرة كارال
الثقافي
بطر�س وفي اليوم الثاني افتتح الفنان القدير روميو لحود المعر�ض
ّ
التربوي ّ
الطلب التربويّة كما ق ّدم ّ
لإبداعات ّ
طلب المرحلة الثانويّة م�سرح ّية «بنت الجبل»
تكري ًما للفنانة الراحلة �سلوى القطريب وفي اليوم الثالث �شارك ّ
طلب المدر�سة
و�أطفال المنطقة في الكرم�س الذي ّنظمته حركة �سان بول ــ ر�سالة مح ّبة.
ال�سنوي :بمنا�سبة عيد المدر�سة� ،أقامت الإدارة بم�شاركة لجنة الأهل
		
الع�شاء
 ٣ــ
ّ
فيها ع�شا ًء �سنويًّا في مطعم �سراج الليل ــ الروم ّية في التا�سع من �شهر حزيران
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� ،2018شارك فيه اتحاد لجان الأهل في ك�سروان ــ جبيل وبلديّة جعيتا بالإ�ضافة
الى عدد من الأهل والأ�صدقاء.
الجمهوري :بتاريخ  12ني�سان زار ّ
 ٤ـ ـ زيارة الق�صر
طلب �ص ّفي الثالث والرابع
		
ّ
ال�سيدة دانيال الأ�سمر وعدد من
أ�سا�سي الق�صر الجمهوري برفقة م�س�ؤولة الحلقة ّ
ال ّ
المعلمات و�شاركوا في البرنامج الهادف �إلى التوعية على احترام ّ
الطلب ذوي
الخا�صة وال�سعي لت�أمين احتياجاتهم من خالل الم�شاركة ببرامج جمع
االحتياجات ّ
«ال�س ّدات البال�ستيك ّية».
المطران روحانا :بتاريخ  19حزيران  2018قام �سيادة المطران
			
 ٥ـ ـ زيارة
البطريركي على نيابة �صربا المارون ّية بزيارة
بول�س روحانا ال�سامي االحترام النائب
ّ
رعويّة الى المدر�سة خالل جولته التفقّديّة على الرعايا والم� ّؤ�س�سات في الأبر�ش ّية
والتقى بالإدارة والأ�ساتذة والأهل والط ّالب وا�ستمع الى ر�ؤيتهم التربويّة والروح ّية
وتوجه �إليهم بكلمة مح ّبة وتقدير ودعوة لعي�ش الم�سيح كمرتكز �أ�سا�س
والإن�سان ّية ّ
للتربية الم�سيح ّية كما تناول �سيادته الغداء مع كاهن رع ّية جعيتا الأب مي�شال ج ّبور
على مائدة الإكلريك ّية الكبرى.
الديني �أعطى �سعادة
		
�شهادة حياة� :ضمن �إطار البرنامج ّ
 ٦ــ
ال�سنوي للتعليم ّ
النائب المهند�س نعمة �إفرام ومعالي الدكتور �سليم ال�صائغ �شهادة حياة روح ّية �أمام
طالب ال�صفوف الثانويّة حول مو�ضوع «عي�ش الم�سيح في خ�ضّ م الحياة ال�سيا�س ّية
واالجتماع ّية» ّثم تناق�شوا مع ّ
الطلب حول خبرات حياتهم.
		ّ�س الوحدة� :إحتفلت المدر�سة بختام �أ�سبوع ال�صالة من �أجل وحدة الكني�سة
 ٧ـ ـ قدا
بق ّدا�س تر� ّأ�سه الأب الدكتور هادي �ضو كاهن رع ّية ال�سهيلة بم�شاركة �سعادة الأمين
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العا ّم للمدار�س الكاثوليك ّية الأب بطر�س عازار والآباء جوزف ج ّبور� ،شارل ديب
الكن�سي في
وابراهيم �سعد .و�ألقى الأب �ضو كلمة ع ّبر فيها عن �أه ّم ّية وحدة الج�سم
ّ
ّ
ال�صعبة التي تم ّر فيها الكني�سة في عالم اليوم.
ظل الظروف ّ
الرو�ضة الثالثة :خ ّرجت المدر�سة ّ
طلب �صف الرو�ضة
				
 ٨ـ ـ تخ ّرج ّ
طلب ال�صف
الثالثة باحتفال جميل يوم الخمي�س  14حزيران  2018ال�ساعة ال�سابعة م�سا ًء ح�ضرته
ال�س ّيدة زينة �أفرام مع لفيف من المع ّلمات والأهل والأ�صدقاء.
 ٩ـ ـ تخ ّرج ط ّ
					�أقامت المدر�سة بتاريخ  26حزيران
الب ال�صف الثالث الثانوي:
 2018حفل تخ ّرج طالب ال�صفوف النهائ ّية برعاية معالي الوزير القا�ضي �سليم
الداخلي وبم�شاركة مو�سيقى
جري�صاتي وح�ضور ممثّل عن مدير عا ّم قوى الأمن
ّ
إعالمي ال�صديق داني حداد.
قوى الأمن الداخلي وال ّ
 ١٠ـ ـ
حفلة التف ّوق� :أقامت المدر�سة حفلة التفوق في  5تموز  2018برعاية
		
الدكتورة فيرا زيتوني رئي�سة منطقة جبل لبنان التربويّة وبم�شاركة الفائزين في
جائزة «� »THE VOICEشربل و�أولغا القا�ضي والإعالم ّية لينا عازار.
أكاديم ّية� :شارك عدد من ط ّالب المدر�سة في م�سابقات �أكاديم ّية
			
 ١١ـ ـ منا�سبات �
وتربويّة وفن ّية في جامعات اللويزة والروح القد�س ــ الك�سليك والي�سوع ّية واللبنان ّية
الكنديّة-عينطورة ،و�ضمن ن�شاطات حركة �أنطليا�س الثقاف ّية وقد حاز البع�ض منهم
على جوائز ق ّيمة .كما �شارك ّ
الثانوي في ن�شاط �أع ّدته
طلب �ص ّفي الثاني والثالث
ّ
وزارة ال�ش�ؤون االجتماع ّية حول التدريب «على روح القيادة �ضمن المجموعة»
ميداني في منطقة دوما.
وقد تبع التعليم
ّ
النظري نهار ّ
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دير الق ّدي�س با�سيليو�س
في ميثون ـ الواليات المتّحدة الأميرك ّية
وردنا من رئي�س الدير قد�س الأب فار�س الخليفات التقرير التالي:
في ّ
كل مرة ن ّطلع فيها على مج ّلة النفحة الرهبان ّية يبتهج قلبنا الزدهار رهبان ّيتنا
وغيرة الآباء المخ ّل�ص ّيين ،ك ًّال في مركزه ،بالعمل الذي يقوم به وك�أنّه في مرحلة
ت�أ�سي�س جديدة ،ي� ّؤ�س�س لمن �سي�أتي بعده كما ت�سلمنا نحن الوديعة من �آبائنا �أبناء
ال�صيفي وتلبية لدعوة الم� ّؤ�س�س لتكون هذه الرهبان ّية العامرة ب�أبنائها زر ًعا جديدًا.
ّ
�أمام هذا العمل ،ال ي�سعني �أن �أرى في الآباء المخ ّل�ص ّيين �سوى حجر زاوية
لكني�ستنا الملك ّية الكاثوليك ّية في العالمّ .
فكل خطوة من الخطوات التي يقوم
ال�صيفي لي�ست �سوى تمجيد للمخ ّل�ص ،وخدمة للأ ّم الرهبان ّية وللطائفة
بها �أبناء
ّ
الملك ّية بر ّمتها.
في هذه الأيّام التي ت�شهد فيها رهبان ّيتنا بكافّة �أديرتها ومراكزها عه ًدا من
التط ّور والترميم والتجديد ،وذلك بف�ضل �إدارتها الحكيمة وغيرتها ،والممثّلة
الكلي االحترام ومجل�س مدبّريه
بقد�س الأب العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب ّ
المو ّقرين ،الذين منحوا ثقتهم الأبويّة لإخوتهم الرهبان ك ًّال في ديره �أو م� ّؤ�س�سته
ال�صيفي
�أو مركزه ،وهنا ما كان �إ ّال تجاوب وعمل غيور ود�ؤوب من كافّة �أبناء
ّ
للنهو�ض مج ّد ًدا والتجديد �أ ّوال لمجد اهلل وثانيًا لمجد الرهبان ّية والكني�سة جمعاء.
و�أمام زحمة هذه الأعمال الم�ش ّرفة كان لنا ن�صيب فيها نورد �شي ًئا منها.
ففي دير الق ّدي�س با�سيليو�س في ميثون ــ الواليات الم ّتحدة الأمريك ّية ،ال
زلنا ب�صدد تجديد وترميم الدير ،فمن العام الما�ضي وح ّتى الآن الأعمال ما تزال
م�ستم ّرة ونذكر منها:
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غرفة ريا�ضة للدير.
�إ�ستحداث غرفة لأعمال ال�صيانة ومن�شرة خارج الدير.
�إكمال تجديد �سقف بناء ال�سنتر ب�سقف جديد لمنع والن�ش والدلف.
الخا�صة بجرف الثلج من �أر�ض الدير.
�صيانه عا ّمة للعربة ّ
لق�ص الع�شب من �أر�ض الدير ،و�إ�صالح
�شراء موتورين جديدين ّ
التراكتور بحيث يمكن �إعادة ا�ستعماله ل�سنين �إ�ضاف ّية.
ال�صح ّي الجديد.
تجهيز غرفة للأب كليمان يو�سف تتنا�سب مع و�ضعه ّ
ت�أمين محامية هجرة وتجهيز ّ
خا�ص للدير بدوائر الهجرة الأمريك ّية
ملف ّ
تخ ّولنا ا�ستقطاب كهنتنا على ا�سم الدير.
�شراء �أثاث جديد لبع�ض الغرف.
�إ�ستبدال �شبابيك كني�سة بيت الريا�ضات وغرف المنامة في جناح مار
يو�سف ب�أخرى جديدة.
البدء بتركيب مك ّيفات هواء بارد و�ساخن في كني�سة الدير.
يتو�سطهم تمثال ي�سوع
بناء مزار للق ّدي�س �شربل والأب ب�شارة �أبو مراد ّ
يومي .وقريبًا ج ًّدا
الملك على مدخل الدير ي�ستقبل الم�ؤمنين ب�شكل ّ
�سيتم تد�شينه.
ّ
�إ�ستقبال �صاحب الغبطة البطريرك ال�سابق غريغوريو�س ّلحام في زيارة
�ضم الطوائف
للدير لب�ضعة �أيّام ،واالحتفال م ًعا بق ّدا�س مبهج وكبير ّ
الثالث الملك ّية والمارون ّية والالتين ّية.
ت�سجيل الأخوين مروان خوري ومايكل هام في جامعة بو�سطن للبدء
بدرا�سة الالهوت.
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الم�ضي في تح�سين وزيادة الو�ضع المالي للدير.
ّ
االحتفال بعيد الأب �سويًّا مع كني�سة الق ّدي�س �أنطونيو�س المارون ّية في
�أر�ض الدير مع جمهور فاق الأربع مائة �شخ�ص ،وبعد االحتفال بالذبيحة
أخوي على مائدة الدير وتم�ضية النهار ب�أكمله
الإله ّية كان لنا جميعا لقاء � ّ
في دير الق ّدي�س با�سيليو�س.
�أ�سبوع الآالم المق ّد�سّ :تم االحتفال ب�أ�سبوع الآالم هذه ال�سنة ب�شكل
كامل بعد غياب طويل .حيث ّ
اقتظت الكني�سة و�أروقة الدير بالم�ؤمنين
ّ
المتعط�شين لالحتفال بهذا الأ�سبوع
من الجالية الأمريك ّية والعرب ّية
البيزنطي .وقد �ساهم في �إدارة ال�صلوات والترانيم
العظيم على الطق�س
ّ
الأب عماد بركة الذي تف ّرغ لخدمة الأ�سبوع المق ّد�س وتدريب الإخوة
المبتدئين على الخدمة والترانيم �أي�ضً ا ،والذي كان له الف�ضل الكبير في
�إنجاح و�إتمام هذا الأ�سبوع المبارك في ديرنا.
أخوي :با�شر دير الق ّدي�س با�سيليو�س بتطبيق برنامج
�صي ال ّ
الإجتماع المخ ّل ّ
لقاء الأح ّبة من خالل جمع ّ
كل الكهنة المخ ّل�ص ّيين في كندا و�أمريكا ال�شمال ّية في
الدير نف�سه لم ّدة �أ�سبوع لل�صالة م ًعا والتعاي�ش وتوطيد روح الوحدة والأخ ّوة بين
الرب ي�سوع الم�سيح.
الكهنة الذين تغ ّربوا عن بلدهم وعائالتهم من �أجل خدمة ّ
فغدا دير ميثون الدير الأ ّم والجامع في القا ّرة الأمريك ّية والكنديّة لأبناء المخ ّل�ص.
الرعوي بدعم كني�سة
كما بد�أ دير الق ّدي�س با�سيليو�س في ميثون بالعمل
ّ
الق ّدي�س �أنطونيو�س المارون ّية في لوران�س عبر �إر�سال رهبان الدير لتقديم خدمة
الرب ي�سوع الم�سيح:
كاملة وتتميم و�ص ّية الم� ّؤ�س�س �أفتيميو�س
ال�صيفي وو�ص ّية ّ
ّ
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�إذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وع ّلموهم �أن يحفظوا ّ
كل ما �أو�صيتكم به .فكان
وقع رهباننا كال�صاعقة التي ّفجرت ال�صخور و�أخرجت الينابيع العذبة في قلوب
التب�شيري مع ال�شبيبة المارونية للأعمار المتو�سطة
الم�ؤمنين� .ساهم رهباننا في العمل
ّ
الرعوي ،كانوا �سن ًدا �أ�سا�سيًّا ّ
لكل
و�شبيبة فوج العاملين �أي�ضً ا .و�إلى جانب العمل
ّ
احتياجات الكني�سة المارون ّية من �صلوات وخدمات ليتورج ّية ولوج�ست ّية حيث
تربّعت الرهبنة على عر�ش قلوب الم�ؤمنين .كما �ساهم وجود الرهبان المخ ّل�ص ّيين
الخا�صة
في فتح �أبواب الدير ال�ستقبال الأخويّات المارون ّية لممار�سة �صلواتهم ّ
الروحي والفكري من
الخا�صة بال�صالة و�إي�ضً ا لال�ستفادة من الإر�شاد
والزيارات ّ
ّ
قبل كهنة ورهبان دير الق ّدي�س با�سيليو�س في ميثون.
�أ ّما الأن�شطة الرئي�س ّية للدير ومركز الريا�ضات الروح ّية فهي:
 ِ
الكور�س ّيو ( :)Corsilloبرنامج ال ّريا�ضات الروح ّية للعلمان ّيين .حيث
احتفلنا هذا العام بعدد .500
خا�صة مع الن�شئ ال�صاعد.
توجيه ال�شبيبة :وذلك بتنظيم لقاءات ّ
الإعداد للزواج ،وهو برنامج معروف �شعبيًّا با�سم «دورة الخُ ّطاب».
الريا�ضات الروح ّية لمجموعات متن ّوعة من الإكليرو�س والعلمان ّيين،
على مدار ال�سنة.
�إ�ستقبال عدد كبير من �أبنائنا ال�شرق ّيين الم�ش ّردين ،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.
الرب ،عيد الرهبان ّية.
متابعة المهرجان
ال�صيفي في عامه الخام�س �أثناء عيد ّ
ّ
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تقديم خدمات روح ّية متع ّددة يوميًّا :كاالعتراف والإر�شاد وا�ستقبال ز ّوار
الدير ،وتقديم م�ساعدات غذائ ّية ومال ّية �أحيانًا للمحتاجين ،وم�ساعدات
في خدمة الرعايا الالتين ّية والمارون ّية والم�ست�شفيات .
ريا�ضات روح ّية كبرى في ال�سجن :ثالث م ّرات �سنويًّا .وزيارة �شهريّة
خا�صة لل�سجناء في �سجنهم لتقديم ما يلزم من خدمات روح ّية.
ّ
كر�سم�س فير
ك ــ واك K- Walk
حفلة �سنويّة لبيت الريا�ضات.
الرب ،و�سخاء
ي ّت�ضح م ّما ق ّدمنا �أنّ المنجزات الآنفة الذكر ّتم تحقيقها بعون ّ
المح�سنين من �أ�صدقاء الدير ،وك ّلهم يق ّدر ما يتم ّتع به الآباء المخ ّل�ص ّيون من �سمعة
ح�سنة ٍ
وتفان في الخدمة وا�ست�ضافة كريمة للم�ش ّردين الوافدين من ال�شرق .وذلك
إلهي.
ك ّله تمجي ًدا ال�سم المخ ّل�ص ال ّ
وفيات من جمهور الدير :في الخام�س ع�شر من �شهر �أيار  2018انتقل
الى الأخدار ال�سماويّة �أخانا ريمون ثلج من قرية المحتقرة قرب دير المخ ّل�ص� ،إثر
نوبة قلبية حا ّدة.
الأخ ريمون انتقل من المحتقرة الى دير الق ّدي�س با�سيليو�س في ميثون �سنة
 ،٢٠١٣ومنذ ذلك التاريخ هو مقيم �ضمن الجماعة ك�أحد �أفرادها وقد خدمها
ك�شيف مطبخ ّ
اني ،فكان الأخ وال�صديق الغيور على
بكل غيرة ومح ّبة وب�شكل ّ
مج ّ
الدير كبيته الثاني وعلى ّ
وخا�صة المر�ضى منهم كالأب جورج
كل جمهور الدير ّ
داغر والأب جان جدع رحمهما اهلل و�سيادة المطران جان عادل �إيل ّيا �أطال اهلل
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ال�صحة وال�شفاء ،فكان لهم المم ِّر�ض والأخ وال�صديق .في الخام�س
بعمره ومنحه ّ
ع�شر من �شهر حزيران � 2018أُ�صيبت الجماعة المخ ّل�ص ّية و�أ�صدقاء الدير ب�صدمة
مفجعة ،بخبر وفاته المفاجئة ،فما كان علينا حينها �سوى واجب نقل الجثمان الى
عائلته ودفنه في �ضيعته التي طالما ما �أح ّبها وكان ينتظر الوقت المنا�سب ليعود �إليها
محب .ولقد ت ّمت معامالت �إعادة الجثمان على نفقة الدير ومح ّبيه وذلك
كابن ّ
بمثابة ر ّد جميل لما ق ّدمه من خدمات ج ّمة للدير ولأ�صدقاء الدير .رحمه اهلل
وع ّو�ضنا ب�أمثال الأخ ريمون .وليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
زيارة غبطة البطريرك يو�سف العب�سي الى دير الق ّدي�س با�سيليو�س

في الحادي ع�شر من �شهر تموز  2018زار غبطة �أبينا البطريرك يو�سف
العب�سي الك ّل ّي الطوبى دير الق ّدي�س با�سيليو�س في ميثون وكان على ر�أ�س اال�ستقبال
إقليمي للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية في الواليات الم ّتحدة
قد�س الأب �أنطوان رزق الرئي�س ال ّ
الأميرك ّية ورئي�س دير الق ّدي�س با�سيليو�س الأب فار�س الخليفات وجمهور الدير،
�شارك في اال�ستقبال �سيادة المطران روبيرت هن�سي مطران الالتين في الواليات
الم ّتحدة وال�شريف جوزيف �سلمون رئي�س الأمن العام في ميثون وجمهور الكور�سيو
و�أ�صدقاء الدير الذين تجاوز عددهم المئتين ،وجمعية نايت �أوف كولومبو�س� ،أتوا
جمي ًعا للترحيب ب�ضيف الدير غبطة �أبينا البطريرك ،وقد كان برفقته �سيادة المطران
البطريركي العا ّم في دم�شق والأب الدكتور رامي واكيم �أمين
نيقوال �أنتيبا النائب
ّ
البطريركي والأب �إيلي ع ّالم من �أبر�ش ّية بيروت ،كما رافق البطريرك في زيارته
ال�س ّر
ّ
مطران �أبر�ش ّية نيوتن للروم الكاثوليك.
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الر�سمي ،انتقل الجميع
بعد ا�ستقبال غبطته وال�ضيوف الكرام في �صالون الدير
ّ
ر�سمي الى الكني�سة وت ّمت تالوة �صالة ال�ساعة ال�ساد�سةّ ،ثم �ألقى غبطة البطريرك
بموكب ّ
كلمة روح ّية �ش ّدد فيها على �أه ّم ّية الر�سالة المخ ّل�ص ّية ودور دير الق ّدي�س با�سيليو�س في
الواليات الأميرك ّية حيث قال غبطته في كلمته :وهذا ما يجعلني �أ�شعر بالفخر عندما
دخلت هذا الدير المقد�س الذي �سمعنا الكثير عنه والذي انت�شرت �سمعته و�أن�شطته
في جميع �أنحاء الواليات الم ّتحدة .للأ�سف ،لم تتح لي فر�صة زيارته من قبل� ....إ ّن
كني�ستنا في الواليات الم ّتحدة ممت ّنة للغاية لدير الق ّدي�س با�سيليو�س ال�شهير ،الذي عمل
على تن�شئة الكهنة فيه ،والعمل الرائع مع الكور�س ّيو والريا�ضات الروح ّية ّ
وكل العمل
العظيم مع ال�شبيبة ،وذلك بف�ضل كل الذين عملوا في هذا المكان� ....شك ًرا لك �أيّها
خ�ص�صته لنا و�شك ًرا لجميع �أعمالك ال�شا ّقة
الأب فار�س على الترحيب الحا ّر الذي ّ
للحفاظ على الدير مركز النور الذي يمكن للنا�س من خالله التع ّرف على تراث وثروة
كني�ستنا وتحويله مركز لال�ستنارة على جميع الم�ستويات ،الالهوت ّية ،الليتورج ّية ،وال
�سيما الروح ّية .لأ ّن عالمنا اليوم بحاجة �إلى فهم كامل للحياة الروح ّية وبحاجة للنم ّو
الروحي( .نورد لكم في ما يلي كلمة البطريرك كامل ًة باللغتين العرب ّية والإنجليزيّة).
ّ
إقليمي ورئي�س الدير بالبطريرك وال�ضيوف الكرامّ .ثم انتقل
بعدها ّ
رحب الرئي�س ال ّ
الجميع الى مائدة الدير لتناول الغذاء .وقد �ألقت فعال ّيات الدير من كور�س ّيو وال�شبيبة
و�شرحا وجي ًزا عن
وفريق ال�صالة وم�س�ؤولي دورة الخطاب ...كلمة ترحيب ّية بغبطته ً
عمل ّ
وتم تقديم الهدايا لغبطته بمنا�سبة زيارته الأولى للدير.
كل منهمّ ،
اللبناني ،و�إذاعة ميثون
كما كان لغبطة البطريرك كلمة لتلفزيون OTV
ّ
الإخباريّة ،الذين عمال على تغطية زيارة البطريرك الى دير الق ّدي�س با�سيليو�س.
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خطاب البطريرك جوزيف عب�سي في دير القدي�س با�سيليو�س ـ ميثون

�إنّه لفرح عظيم ،وهذا ما يجعلني �أ�شعر بالفخر عندما دخلت هذا الدير
المق ّد�س الذي �سمعنا الكثير عنه والذي انت�شرت �سمعته و�أن�شطته في جميع �أنحاء
الواليات الم ّتحدة .للأ�سف ،لم تتح لي فر�صة زيارته من قبل ،لذلك �أ�شكر اهلل و�أخي
�سيادة المطران نيكوال�س على هذه الزيارة.
يا لها من نعمة �أن �أكون هنا� ،إن وجود دير للروم الملك ّيين الكاثوليك في
و�ضروري ج ًّدا �أي�ضً ا في حياة كني�ستنا .لي�س هنا فقط ،بل في
مهم ج ًّدا
ّ
�أمريكا �أمر ّ
ّ
كل الأماكن الأخرى ،وذلك لأنّ الأديرة كانت دائ ًما �شمام�سة لل�ضوء في الخدمة
الليتورج ّية والروح ّية والالهوت ّية لم�ؤمنينا.
تعك�س الأديرة حياة الكني�سة والم�ؤمنون الذين يتر ّددون عليها ،ك�أنّهم يذهبون
الى الم�صدر حيث المياه �أكثر �صفاء ونقاوة و�أكثرها جما ًال� .أولئك الذين يتر ّددون
الى الأديار ي�شعرون وك�أنّهم يقفون في الج ّنة لأنّهم في �صحبة رجال ق ّدي�سين.
�إ ّن كني�ستنا في الواليات الم ّتحدة ممت ّنة للغاية لدير الق ّدي�س با�سيليو�س ال�شهير،
الذي عمل على تن�شئة الكهنة فيه ،والعمل الرائع مع الكور�س ّيو والريا�ضات الروح ّية
وكل العمل العظيم مع ال�شبيبة ،وذلك بف�ضل ّ
ّ
كل الذين عملوا في هذا المكان.
خ�ص�صته لنا و�شكر
�شك ًرا لك �أيّها الأب فار�س على الترحيب الحا ّر الذي ّ
لجميع �أعمالك ال�شا ّقة للحفاظ على الدير مركز النور الذي يمكن للنا�س من خالله
التع ّرف على تراث وثروة كني�ستنا وتحويله مرك ًزا لال�ستنارة على جميع الم�ستويات،
الالهوت ّية ،الليتورج ّية ،وال �سيما الروح ّية .لأ ّن عالمنا اليوم بحاجة �إلى فهم كامل
الروحي.
للحياة الروح ّية و بحاجة للنمو
ّ
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ن�شعر باالمتنان للرهبنة البا�سيل ّية المخل�ص ّية الممثَّلة هنا من قبل قد�س الأب
الخا�صة التي يق ّدمونها لهذا الدير� .أدعو اهلل �أن يبقي هذا
�أنطوان رزق على الرعاية ّ
الفقري للكني�سة� .أدعو اهلل �أن يحافظ على هذا
الدير قويًّا لأ ّن الأديرة هي العمود
ّ
المكان م�صدر القدا�سة والمثال الج ّيد� .أ�شكر م ّرة �أخرى �سيادة المطران نيكوال�س
على هذه الفر�صة الرائعة� .أو ّد �أي�ضً ا �أن �أ�شكر �سيادة المطران روبرت هيني�سي ،وقد�س
الأب �أنطوان رزق ،الرئي�س الإقليمي للرهبنة البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية ،والأب فار�س جنبا
�إلى جنب مع رع ّية الق ّدي�س با�سيليو�س للترحيب الحا ّر وتنظيم هذه الزيارة.
خا�ص �إلى �سيادة المطران ،جون عادل �إيل ّيا لكونه معنا الآن.
�شكر ّ
و�أ�شكركم جمي ًعا على وقتكم في القدوم للقائنا اليوم.
بارككم اهلل جمي ًعا.
Patriarch Joseph Absi Speech at Saint Basil Seminary - Methuen
It gives me great joy,

And it makes me feel proud as I enter this holy monastery of
which we have heard a lot and whose reputation and activities have
spread all over the united states.

Unfortunately, I didn’t have the chance to visit it before,
therefore I thank God and my brother Bishop Nicolas for this visit.
What a blessing to be here, the existence of a Melkite monastery in
America is a very important matter and also very necessary in the life
of our church. Not only here but everywhere else and this is because
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monasteries have always been deacons of light in the liturgical, spiritual,
and theological service of our faithful. Monasteries reflect the life of
the church and those who frequent them, go to the source where the
water is purer and the prayers are most beautiful. Those whos frequent
monasteries feel as if they are standing in heaven because they are in
the company of holy men.
Our church in United State is very grateful for this famous
monastery of Saint Basil for all the priests who were formed here and
the wonderful work with the Cursillo, retreats and all the great work
with the youth, thanks are due to all those who worked in this place.
Thank you Father Fares for the warm welcome you have reserved
for us and for all your hard work to keep the monastery the center of
light through which people can get to know the richness of our church
and the center of illumination on all levels, theological, liturgical, and
especially spiritual. Because our world today is entirely in need to
understand the spiritual life and grow spiritually. We are grateful for
the Salvatorian Order represented here by Rev. Father Antoine Rizk for
the special care they give for this monastery. I pray to God to keep this
monastery strong because monasteries are the backbone of the church.
I pray God to keep this place a source of holiness and good example.
I thank once again Bishop Nicolas for this wonderful opportunity. I
also wish to thank bishop Robert Hennessey, father Antoine Rizk,
the regional superior, and father Fares along with the community of
Saint Basil for the warm welcome and for organizing this visit. Special
Thank to his excellency Bishop, John Adel Elya for being now with
us. I thank you all, I thank all of you for your time to come and meet
us today. God bless All of you.
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�صي
إقليمي المخ ّل ّ
كلمة الترحيب التي �ألقاها الأب �أنطوان رزق الرئي�س ال ّ

غبطة �أبينا البطريرك يو�سف العب�سي المغبوط بطريرك �أنطاكيا و�أور�شليم
والإ�سكندريّة و�سائر الم�شرق
�أ�صحاب ال�سيادة الكل ّيي االحترام...
الكلي الوقار
�سيادة المطران روبيرت هيبن�سي ّ
�سيادة المطران نيقوال مطران �أبر�ش ّية نيوتن
البطريركي العا ّم في �أبر�ش ّية دم�شق
�سيادة المطران نيقوال �أنتيبا النائب
ّ
الكلي االحترام
�شيف جوزيف �سلمون ّ
�إخوتي الكهنة المحبوبون،
ر�ؤ�ساء وم�س�ؤولي فعل ّيات دير الق ّدي�س با�سيليو�س المحترمين كافّة
�أع�ضاء جمع ّية نايت �أوف كولومبو�س المحترمين،
�أيّها الح�ضور الكريم،
يطيب لنا اليوم لي�س �أن ن�ستقبل �ضي ًفا بيننا ،بل �أبًا ،غيو ًرا محبًّا يتفقّد �أبناء
رع ّيته بزيارة راعويّة و�أبويّة وروح ّية مع �أ�صحاب ال�سيادة في الواليات الم ّتحدة
الأميرك ّية ،تح ّية �إجالل واحترام ال ب ّد منها لكم يا �صاحب الغبطة يو�سف العب�سي
الك ّل ّي الطوبى ،وجميعنا نر ّدد لكم ب�صوت واحد �أك�سيو�س� ،أك�سيو�س� ،أك�سيو�س.
ال�صيفي
لقد ل ّبى الرهبان دعوة م� ّؤ�س�سهم ال�سعيد الذكر المطران �أفتيميو�س
ّ
بقوله� :أنا � ّأ�س�ستكم و�ص ّيرتكم قربانة رهبان ّية مق ّد�سة ،و�أر�سلتكم في خدمة �أبنائنا �أينما
ح ّلوا و�أينما وجدوا في ّ
كل بقاع الأر�ض.
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ومن هنا �أرى �أ ّن الآباء المخ ّل�ص ّيين هم حجر الزاوية لكني�ستنا الملك ّية الكاثوليك ّية
في العالمّ .
ال�صيفي ما هي �إ ّال تمجيدًا
فكل خطوة من الخطوات التي يقومون بها �أبناء
ّ
للمخ ّل�ص ،وخدمة للأ ّم الرهبان ّية وللكني�سة بر ّمتها .وهذه الأيّام ت�شهد رهبانيتنا بكافة
�أديرتها ومراكزها عهدًا من التط ّور والترميم والتجديد ،وذلك بف�ضل �إدارتها الحكيمة
وغيرتها .والممثّلة بقد�س الأب العام الأر�شمندريت �أنطوان ديب الجزيل االحترام،
ومجل�س مدبّريه الكرام ،الذين منحوا ثقتهم الأبويّة لإخوتهم الرهبان ،ك ًّال في ديره �أو
ال�صيفي للنهو�ض
م� ّؤ�س�سته �أو مركزه ،وهنا كان العمل الغيور والد�ؤوب من كافة �أبناء
ّ
مج ّد ًدا والتجديد �أ ّو ًال لمجد اهلل وثانيًا لمجد الرهبان ّية والكني�سة جمعاء.
الرب ،علينا �أن نقر�أها بانتباه كبير ،فلي�س
وهذا البيت هو بالن�سبة لنا عالمة من ّ
الرب هنا وا�ض ًعا في دربنا �شخ�ص ّيات عالية ال�ش�أن وذات قلب كبير
�صدفة �أن يع ّيننا ّ
لم�ساعدتنا ،لي�س فقط في بناء هذا الدير ،بل في �إعطاء ر�سالة له ،ففي  30ايار 1954
قانوني ودير ابتداء ومركز الريا�ضات الروح ّية في الكني�سة
� ّأ�س�ست الرهبان ّية �أ ّول دير ّ
الملك ّية خارج حدود الرقعة البطريرك ّية ،كما � ّأ�س�ست �أ ّول �إكليريك ّية ّ
لكل الطوائف
وخا�صة للروم الملك ّيين الكاثوليك .ونحن مدركون لها و�سنعمل لنكون على
ال�شرق ّية ّ
الرهباني في الواليات الم ّتحدة الأميرك ّية
قدرها .و�إنّي على يقين ب�أ ّن هذا الح�ضور
ّ
حمل بذا ًرا و�سيحمل بذا ًرا �أكثر في الم�ستقبل لخدمة الكني�سة والم�ؤمنين .فديرنا اليوم
خل ّية نحل ،ال ّ
يكل وال يهد�أ ،وهو على م�سافة واحدة من الجميع ،وهذا يذ ّكرني بمثل
الكرمة في الإنجيل ،ذلك المثل الذي يمثّل بواقع ّية رائعة حقيقة ج�سد الم�سيح ال�س ّر ّي،
وما ينطبق على ج�سد الكني�سة ينطبق على ديرنا ،حيث تن�سجم وتتناغم مع بع�ضها
البع�ض ّ
كل الفعال ّيات وتتمايل مغناجة وت�صدر مو�سيقى وال �أجمل.
82

دير الق ّدي�س با�سيليو�س في ميثون ـ الواليات المتّحدة الأميرك ّية

و�أنتم يا �صاحب الغبطة َمن فرح قلبه حين �سمع عن كني�ستكم في الواليات
الم ّتحدة الأميرك ّية وقد �صارت كني�سة مزدهرة وعامرة وحا�ضرة وفاعلة ،تعك�س
مح ّبة الم�سيح للب�شر ،باذلة نف�سها من �أجل خير �أبنائها .و�إنّما هذا بف�ضل الذين تعبوا
على ت�أ�سي�سها ،وهنا ن�ستذكر �آبائنا المخ ّل�ص ّيين الذين عملوا و� ّأ�س�سوا ب�أمانة فكانوا
حجر الزاوية في ت�أ�سي�س  16كني�سة من كنائ�س الأبر�ش ّية الأميرك ّية :في اللورن�س،
كليفالند ،نيويورك ،بو�سطن� ،شينندوا� ،أكرن ،نبرا�سكا� ،أوتيكا ،رو�ش�ستر ،و�ستر،
ديترويت ،مان�ش�ستر� ،أطلنتا ،ميامي� ،سكرانتون ،ديراي ...منهم من انتقل الى البيت
الرب مب�شّ ًرا وخاد ًما.
ّ
ال�سماوي ومنهم من ال زال يعمل في حقل ّ
ر�سولي
�أ�ؤمن بق ّوة ب�أ ّن ح�ضورنا هنا كان و�سيكون حجر الزاوية لح�ضور
ّ
الرعوي
ورهباني �أكبر في الم�ستقبل .من خالل عملنا وخدمتنا الر�سول ّية �سواء في العمل
ّ
ّ
والماروني ،والكني�سة الغرب ّية الالتين ّية� ،أو في
الملكي
ّ
الغيور في الكني�سة ال�شرق ّية ب�شقّيها ّ
الكور�س ّيو ،العمل مع ال�شباب ،الم�ست�شفيات ،الجي�ش ،دورة �إعداد الخطاب...
في هذا اليوم ،نحن الرهبان البا�سيل ّيين المخ ّل�ص ّيين نت�شرف بزيارتكم
كعن�صرة جديدة لديرنا تم ّدنا بالقوة لنقدر �أن ن�سير قد ًما بر�سالة الرهبان ّية في خدمة
الكني�سة والعالم واثقين وغير خائفين ،هادئين في المحن� ،آمنين في عالم غير �آمن،
حكماء بجهلنا� ،أغنياء بفقرنا ،مب�شّ رين ب�صمتنا .نحن اليوم مد ّعوون للت�ش ّبه بال�س ّيد
التاريخي �أي ي�سوع التطويبات ،ي�سوع الغفران،
الم�سيح واتخاذه مثا ًال لنا في وجوده
ّ
ي�سوع الفقر ،ي�سوع الإذالل ،ي�سوع اللطافة.
الرب �أن ي�ساعدنا لكي نكون �شهو ًدا حقيق ّيين لح ّبه في العالم،
ختا ًما �أ�س�أل ّ
�آمين.
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Rev. Father Antoine Rizk, the Regional Superior Speech
 our Beatitude Patriarch Joseph Absi, Patriarch of Antioch,
Y
Jerusalem, Alexandria and All the East,

Our beloved Bishops, ……Reverend Bishop Robert F.
Hennessey, Saint John the Baptist,
Reverend Bishop Nicolas Bishop of Newton.

 everend Bishop Nicolas Antiba, general Patriarch vicar in
R
Damascus
Chief Joseph Solomon, Methuen police department.
My beloved brethren and priests,

The heads and officials of the Saint Basil Seminary & Center,
Members of the respected Knight of Columbus,
Dear Guests,

It is a pleasure for us today not to receive a guest among us,
but a father, a loving giver who visits his parishioners with a pastoral,
patriarchal and spiritual visit with the leaders of the United States of
America. A tribute of honor and respect to you, Beatitude Joseph El
Absi, Axios,Axios, Axios.
The Salvatorian monks responded to the call of their esteemed
founder Archbishop Eftimios Saifi, when he said: "I have established
you and made you to be a holy sacrament, to be in the service of our
children wherever they may be, and wherever they may be found in all
parts of the earth”.

Hence, I believe that the Salvatorian Fathers are the cornerstone
of our Melkite Catholic Church in the world.
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Each of the steps taken by the children of Eftimios Saifi is
a glorification of the Savior, a service to the monastic order and to
the Church as a whole. These days, our monasticism, with all its
administration and its centers, is witnessing a period of development,
restoration and renewal, thanks to its wise administration and
its diversity. Especially by the Superior General Father General
Archimandrite Antoine Dib and his Council.
And to those who gave their trust to their brethren, both in his
monastery, his institution, and his center, here is the persistent work of
all the children of Saifi to renew first the glory of God and secondly
the glory of our Order and the whole Church.
This house is for us a sign of the Lord. We must view it with
great attention. It is no coincidence that the Lord has appointed us here,
placing high-spirited figures with a great heart in helping us not only to
build this Seminary but to send a message. The monastic order was the
first monastery and spiritual center of the Melkite church outside the
boundaries of the patriarchy. It also established the first seminary for
all Eastern Catholic communities, especially the Melkite Catholics. I
am certain that this monastic presence in the United States of America
will be a seed and will produce more seeds in the future to serve the
Church and the faithful. Today, we have become a spiritual beehive,
which is in equal service to all the faithful, and this reminds me of the
vine tree parable in the Bible. This represents the true reality of the
mystical body of Christ, and what applies to the body of the Church
applies to our Order, where all ministries work in harmony and in one
faith to produce a compelling spiritual life.
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And you, your eminence whose heart jumped with joy when you
heard about your church in the United States of America how it has
become a thriving church, large, active and effective, that reflects the
love of Christ to humanity and gives herself to them for the good of her
children. This is all because of those who have worked so hard and thanks
to those who have been the reason of its foundation. Here we remember
our faithful Salvatorian Priest who worked and trusted faithfully and were
the cornerstone of the establishment of 16 American parish churches: in
Lawrence, Cleveland, New York, Boston, Shenandoah, Akron, Nebraska,
Utica, Rochester, Manchester, Atlanta, Miami, Scranton, and Del Ray....
of those who moved on to the heavenly house and those still working in
the field of the Lord as preachers and servants.
I firmly believe that our presence here was and will be the
cornerstone for a wider presence and brighter future of apostolic and
monastic ministries. Through our pastoral work and our apostolic
services, both in the Eastern Church in both the Melkite and the
Maronite Church, and the Latin Church, or in the Cursillo Community,
Teen Encounter, hospitals, the military, and so forth.
On this day of your visit, we, the Basilian Salvatorian Monks,
are honored to host you considering your visit a new Pentecost to our
monastery and seminary, that provides us with the strength to proceed
with the mission of our Order in serving the Catholic Church and the
world. We are confident and unafraid, peaceful in adversities, persistent
while silent. Today we are called to imitate Jesus Christ and take him
as an example as the Jesus of the Beatitudes, the Jesus of Forgiveness,
the Jesus of Poverty, the Jesus of Humility, and the Jesus of Kindness.
At the end I ask our Savior Jesus Christ to help us, to give us
more power to love and serve him more and more. Amen.
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الق�صاع
رع ّية الق ّدي�س كير ّل�س ـ ـ ّ
وردنا من قد�س الأب يو�سف الجين ما يلي:
اليومي
عملنا في كيرلّ�س ي�شمل الترتيبات التال ّية :الخدمة الرعويّة ،الق ّدا�س ّ
عادي .وك ّنا نتقا�سمها م�شتركة وموزّعة على
والترتيبات الرعويّة المختلفة ب�شكل ّ
الكهنة الثالثة .الأب يو�سف الجين ،رع ّية الزبلطاني ،رع ّية برج الرو�س (الأب
طوني �أبو ع ّراج) ،ورع ّية جناين الورد (الأب جورج ع ّبود) .وكانت تع ّد تقريبًا
ثالثة �آالف عائلة ،ت�أثّرت عدديًّا ب�سبب الأزمة ال�سوريّة منذ �سنة  .2011وقد هاجر
خ�صو�صا عدد يتراوح بين خم�سمائة
من العائالت في رع ّية كيرل�س ومن ال�شباب
ً
عائلة ومن ال�شباب تقريبًا �ألف وخم�سمئة ،منهم للتفتي�ش عن �سبل حياة �أف�ضل
و�آخرون ب�سبب الخدمة الإلزام ّية واالحتفاظ.
الأخو ّيات في رع ّية كير ّل�س:

�أخو ّية الرجال :وعددهم حوالي الخم�سين �أغلبهم من الم�س ّنين .مر�شد
الأخويّة الأب طوني �أبو ع ّراج.
الحالي
�أخو ّية ال�س ّيدات :ومجموع المنت�سبات �إليها يناهز  250في الوقت ّ
وكانت المنت�سبات قبل الأزمة تقريبًا  400منت�سبة .مر�شد الأخويّة الأب جورج
ع ّبود.
ت�ضم تقريبًا  750بين �أطفال وفتيان و�شباب،
�أخو ّية الترب ّية الدين ّية :وهي ّ
االبتدائي ح ّتى �صف البكالوريا .وكان مر�شدها الأب جورج عبود،
من �صفوف
ّ
يتم على مرحلتين ،يوم الأربعاء بعد الظهر يجتمع الإخوة
كان اجتماع الأخويّة ّ
والأخوات الذين ج ّندوا �أنف�سهم لخدمة تعليم الأوالد والفتيان والفتيات وال�شبان
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وال�شابات ،وعددهم هذه ال�سنة كان يناهز � 60شابًّا و�شابّة� ،أغلبهم من ال�شابّات
ل�سبب هروب ال�ش ّبان من الخدمة الإلزام ّية.
�أخو ّية الجوق :عددهم يتراوح بين � 15إلى  25ح�سب الموا�سم .منهم
إهتم بهم الأب ح ّنا كنعان وخدموا الموا�سم بطريقة ج ّيدة
القدماء ومنهم الجددّ � .
ل�سنة  ،2017وبعد �سفر الأب حنا كنعان توقف ن�شاط الجوق ً
قليل.
ّ
(الك�شاف) :بين �صغير وكبير ح�سب الفرق والكبار الج ّوالة
�أخو ّية المرا�سم
يزيد عددهم على  250منت�سب ،منهم الفرقة النحا�س ّية وفرقة قرع الطبول ،على �أنواعها
كبيرة و�صغيرة ،وهم في جهوزيّة ج ّيدة في خدمة المنا�سبات .في ت�شرين الثاني 2016
إهتم بهم الأب ح ّنا كنعان.
ع ّيدوا يوبيلهم الف�ضّ ي (مرور � 25سنة على ت�أ�سي�س الفرقة)ّ � .
البطريركي للفل�سفة والالهوتّ � :أ�س�سه البطريرك
مركز التن�شئة
ّ
غريغوريو�س الثالث �سنة  2002وكان مق ّره بناء البطريرك ّية المجاور للكاتدرائ ّية.
وتم في
و�سنة  2012ع ّين البطريرك غريغوريو�س الثالث الأب يو�سف الجين مدي ًرا له ّ
�صيف  2012انتقال المركز �إلى رع ّية كيرلّ�س وقاعاتها ب�سبب نزوح مدر�سة البيزن�سون
وتم �شراء مكاتب وخزائن لهذه الغاية
من منطقة المليحة �إلى المدر�سة البطريرك ّيةّ ،
خ�ص�صت �أي�ضً ا قاعة كبيرة لل�سكريتاريا.
وخ�ص�صت قاعة كبيرة للمحا�ضرات ،كما ّ
ّ
ال�صيفي» :بعد �أن
بيت الرهبان ّية «كني�سة المخ ّل�ص �أو مركز �أفتيمو�س
ّ
ترك الأب توفيق عيد البيت وغادره المهجرون من معلوال ،الذين �سكنوه لفترة
�سنتين ون�صف ،كان البيت بحاجة لإعادة ت�أهيل ب�سبب �إ�صابته بقذيفتين مبا�شرة
فوق �سطح البيت وقذيفة فوق �سطح الجيران التي �أثّرت �شظاياها على هذا البيت.

م
الأخ داني �سعادة يلب�س ثوب االبتداء :م�ساء الجمعة 23
�شباط  ،2018في ختام �صالة مدائح العذراء مريم� ،ألب�س
ثوب االبتداء للأخ داني �سعادة (من علمان) في
الأب العا ّم َ
كني�سة دير المخ ّل�ص ،بح�ضور رئي�س الدير ومع ّلم االبتداء
و�أهل الأخ داني وجمهور من الآباء والرهبان والم�ص ّلين.
وتم ّنى الأب العا ّم للأخ داني بداية م�سيرة رهبان ّية على مثال
خا�صا
الأب ب�شارة �أبو مراد وطلب منه �أن ي ّتخذه �شفي ًعا ًّ
ومرافقًا لحياته.

ت
ف ِّر اق

ت

ت

رميم في دير مار با�سيليو�س روما� :إنتهت
�أ
عمال الـترميم في الواجهة الغرب ّية لدير
القدّي�س با�سيليو�س في روما والعمل جارٍ
لإتمام الترميم من الداخل.
بئر ارتوازي في دير ال�س ّيدة:

بعد االنتهاء من حفر البئر
االرتوازي في دير ال�س ّيدة وخروج
ّ
الماءّ ،تم التقاط ال�صورة التذكاريّة
للرئي�س العام والهي�أة القانون ّية يوم
الثالثاء � ٢٠شباط � .٢٠١٨ألف
مبروك للرهبان ّية.

ترميم الو
ك
ا
ل
ة
ف
ي
�أعمال الترميم من روما :تتابع
ال

الوكالة المخ ّل�ص ّية في خارج في
روما.
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م�شروع المج َّمع التجاري في �أبلح� :إ�ستنا ًدا الى التو�صية المجمع ّية
(ت ّموز  )2010التي ّ
تن�ص على «تكليف الهي�أة و�إعطا�ؤها ال�صالح ّية لإجراء الدرا�سات
وتنفيذ الم�شروع على مراحل بعد اال�ستح�صال على الأذونات ال ّالزمة»ّ ،تم تكليف
المهند�س غازي غ�صن بو�ضع الخرائط الأ ّول ّية للم�شروع الواقع على طريق عام زحلة ــ
وتم �إعداد الجدوى االقت�صاد ّية
ر ّياق ،على العقار رقم  ،489بواجهة طولها مئتي مترّ .
أميركي (لإنجاز
لهذا الم�شروع الذي �ستبلغ كلفته حوالي مليون ومئتي �ألف دوالر � ّ
وتم الح�صول على رخ�صة البلديّة ،و�إعداد دفتر ال�شروط الذي ُ�سلِّم الى
الطابق الأ ّول)ّ .
�أربع �شركات كبيرة ال�ستدراج المناق�صات .ولقد ح�صل المهند�س �إيلي عطاهلل على
وتم و�ضع لوحة تعريف عن
�أف�ضل عر�ض للتنفيذ ب�إ�شراف الأ�ستاذ غازي غ�صنّ .
الم�شروع و�صاحبه ومن ّفذه .وفي  13ت�شرين الأول ّ 2017تم و�ضع حجر الأ�سا�س ،وفي
�شهر ت�شرين الثاني  2017بد�أت ور�شة الأعمال وما زالت جارية ب�سرعة وه ّمة عالية
أ�سبوعي .و�أ�صبح لدينا حوالي ع�شرين
تحت نظر الق ّيم العام ومتابعته للأعمال ب�شكل � ّ
طلبًا لال�ستثمار ،وقد منحت الرهبان ّية الأولويّة في اال�ستثمار لأهالي �أبلح ،عل ًما �أ ّن
تتم على الخريطة وبح�سب الأمتار والم�ساحات ومو�ضع المحالت والمكاتب
الإيجارات ّ
المط ّلة على الطريق العا ّم �أو على الناحية الخلفية.

�شهادة دبلوم للأب فادي
الفحل :نال الأب فادي الفحل

�شهادة دبلوم في اخت�صا�ص العائلة والزواج من
جامعة الحكمة ومعهد العلوم الكن�س ّية للبابا
يوح ّنا بول�س الثاني� .ألف مبروك للأب فادي
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�شهادة دكتوراه للأب يو�سف
ن�صر :نال الأب يو�سف ن�صر

�شهادة الدكتوراه من الجامعة
الي�سوع ّية ،بدرجة ممتاز في العلوم
التربويّة و�إدارة المدار�س� .ألف
مبروك للأب يو�سف وللرهبان ّية.

وف��ي��ات م��ن �أب��ن��اء الرهبان َّية

وفاة المث ّلث الرحمات المطران �أندره ح ّداد
�إنتقل المث ّلث الرحمة المطران �أندره حدّاد
�صي �إلى رحمته تعالى م�ساء الأربعاء  13كانون الأ ّول
المخ ّل ّ
 ،2017في م�ست�شفى تل �شيحا ــ زحلة متز ّو ًدا بالأ�سرار
الإله ّية وهو في ال�سنة الثامنة والثمانين من عمره ،والواحدة
وال�سبعين من نذوره الرهبان ّية ،والثالثة وال�ستين من ر�سامته
الكهنوت ّية ،والرابعة والثالثين من ر�سامته الأ�سقف ّية .و�أُقيم له
ج ّناز يوم الأحد  17كانون الأ ّول  ،2017في كاتدرائ ّية �س ّيدة النجاة ــ زحلة.
تعزية من قدا�سة البابا فرن�سي�س

�صاحب الغبطة يو�سف العب�سي ،بطريرك �أنطاكية و�سائر الم�شرق للروم الملك ّيين
الكاثوليك
�صي ،مطران
بعد �أن علمنا بوفاة المطران �أندره ح ّداد ،وهو الراهب المخ ّل ّ
الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملك ّيين �سابقًا ،ن�س�أل الباري �أن يتغ ّمد روحه الطاهرة في
الأخدار ال�سماويّة ،وهو الذي تفانى في خدمة الأبر�ش ّية و�أبنائها ل�سنين طوال .ن�س�أل
الآب م�صدر الرحمة الإله ّية �أن ي�ستقبل المنتقل عنا في الأنوار الأبديّة.
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�إنّ البابا فرن�سي�س الأ ّول ي�ص ّلي من �أجل الأبناء المت�ألّمين من هذه الخ�سارة،
وبقلب كبير ،يمنح البركة البابويّة لمطارنة ال�سينود�س المق ّد�س ،والى كهنة الرهبنة
البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية ،وللعائلة الكريمة وللأقرباء ،ولأبناء �أبر�ش ّية الفرزل وزحلة والبقاع
ّ
ولكل الأ�شخا�ص الذين ي�شاركون في االحتفاالت الجنائزيّة.

الكردينال بياتروبارولين
ال�سكرتير العا ّم لقدا�سة البابا

كلمة غبطة البطريرك يو�سف العب�سي في ت�أبين المثلّث الرحمات
المطران �أندره ح ّداد

�أيّها الأح ّباء ،اجتمعنا اليوم ،في هذا المكان المق ّد�س ،لنرافق بال�صالة �أخانا
المنتقل المث ّلث الرحمات المطران اندريه ح ّداد ،راعي �أبر�ش ّية الفرزل وزحلة والبقاع،
ال�سماوي ،الى ح�ضن اهلل الآب ،ال�سترجاع ال�صورة الإله ّية التي ُخلق
الى الملكوت
ّ
إلهي الذي وعدنا اهلل به
إلهي ،وللح�صول على المجد ال ّ
عليها ،ال�سترجاع الجمال ال ّ
كما نقول في �صالتنا «�أعدني الى ما هو على مثالك فيُبعث ّفي الجمال القديم».
�إجتمعنا لنعيد هذه الوديعة الثمينة ،المطران �أندريه ،الى اليدين اللتين �صنعتاها و�أعطتنا
�إيّاها كوكبًا �أ�ضاء في �سماء كني�ستنا .جئنا نو ّدع �أخً ا و�أبًا والحزن في قلوبنا� ،إ ّال �أنّنا في
الوقت عينه ن�شعر بال�سكينة لإيماننا الراهن ب�أنّ اهلل تعالى قد كاف�أه ب�إكليل الب ّر الذي وعد
به �أ�صفياءه ّ
وكل من �آمن به.
تقيم كني�ستنا اليوم تذكا ًرا لأجداد ي�سوع بالج�سد� ،أولئك النا�س الذين عا�شوا
خ�ضم من الم�ضايق وال�شدائد والعذابات
على الإيمان بمجيئ المخ ّل�ص ي�سوع ،في ّ
واال�ضطهادات ،كما و�صفهم الق ّدي�س بول�س ،والذين كانوا ب�سيرتهم الإيمان ّية �شهو ًدا هلل
الخال�صي .ونحن الآن نقيم �صالة من �أجل
يدلّون بها على حقيقة وجوده وتدبيره
ّ
واحد من �أولئك الأبطال في الإيمان ،ق�ضى حياته منا�ض ًال و�شاه ًدا لل�س ّيد الم�سيح ،حيا ًة
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يعلم ّ
الكل كم وقعت عليها �صعوبات وتجارب و�أحداث وظروف قا�سية ،ك�شف عنها
في كلمته يوم دخل الى الفرزل ،قال «نحن� ،إنّما بقينا وا�ستم ّرينا ،برغم ّ
كل الأعا�صير
الحي هو عندنا خ�شبة
التي �ضربتنا ،لأنّنا ا�سم�سكنا ب�إيماننا الوطيد ...و�سيبقى الإيمان ّ
الخال�ص ل�شعوبنا ّ
ولكل ال�شعوب الم�ؤمنة على ال�سواء»� .أجل لقد كان الإيمان البو�صلة
ويحق �أن يُقال فيه ما تقوله الكني�سة في
الموجهة لحياة فقيدنا الغالي والقاعدة لم�سلكهّ ،
ّ
ر�ؤ�ساء كهنتها �إنّه كان «قانون �إيمان» و«دليل الإيمان القويم».
محم ً
وال بهذا الإيمان جعل المطران �أندريه �أ ّول ما جعل ن�صب عينيه �أن يكون
رعيته ويقودها الى
ال�سيد الم�سيح الراعي ال�صالح الذي يبذل نف�سه عن ّ
على مثال ّ
الميناء الهادئ .عا�ش بين �أبنائه ،تر ّدد بينهم ر� ً
سوال متنق ًال يعظ ويع ّلم ،عرفهم
ي�شجعهم
ب�أ�سمائهم ،م�شى �أمامهم� ،شاطرهم حياتهم �ساه ًرا عليهم في ال�سراء وال�ضراءّ ،
من�سي مه ّم�ش؟ كم ّ
فك
وي�شدد عزائمهم ويقودهم الى ي�سوع المخ ّل�ص .كم �سعى وراء ٍّ
ح�صتها
�أ�سي ًرا وا�سترجع مخطوفًا� .أحيا الم� ّؤ�س�سات وا�ستنه�ض الن�شاطات ،وكان لل�شبيبة ّ
خا�صا في قلبه وفي حياته» ،ذلك لإيمانه ب�أنّ ال�شباب
الكبيرة من عنايته ،كان لها «مكانًا ًّ
هم «�أمل الم�ستقبل وعماد الوطن» ،لهم الدور الكبير في تحقيق الم�صير الأمثل «كما
�صالحا ج ّدد وبنى الكنائ�س
و�صفهم ،ح ّتى �إنّه لقّب بمطران ال�شباب .كان راعيًا ً
والقاعات و�شاد الم�ساكن .كان راعيًا �سخيًّا لرعاياه لكي يكون ّ
الكل في �أمان
خا�ص تجاه �أوالد الكهنة الذين كانوا
واطمئنان .وقد ظهرت رعايته ال�صالحة بنوع ّ
ّ
محط رعايتهّ ،
كل واحد بمفرده ،ي�ستطمن عنه بالهاتف ،ي�ستدعيه الى بيته ،ينادمه
ويالطفه ويقف على حاجاته .فكانت المطران ّية بيتًا ومال ًذا لكل ّكاهن .وقد لخّ �ص هو
كراع �صالح بقوله�« :أن نكون �ضمير هذا المجتمع ،نوقظ فيه القيم الغافية،
نف�سه دوره ٍ
الحق والخال�ص ،ونرفع ال�صوت �ض ّد الظلم
ونه ّز ال�ضمائر الغافلة ،ونعلن تعاليم ّ
والج�شع والإذالل واال�ستغالل».
متع�صبًا ،ال بل جعل
�إيمان المطران �أندريه ما كان ليجعله منطويًا على ذاته وال ّ
منفتحا يم ّد يده للجميع ،للكنائ�س ال�شقيقة وللطوائف الأخرى
منه رج ًال جام ًعا ً
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ولجهات ومراجع �أخرى كثيرة ،رغبة منه في التما�سك والتعاون على مبد�أ �أنّ البلد
أ�سا�سية
ي ّت�سع للجميع ،وعلى مبد�أ �أنّنا ك ّلنا مدع ّوون الى �أن نبنيه ملتقين على المبادئ ال ّ
الطيبة التي ربطته بجهات
�سيما مبد�أ المواطنة .من هنا تلك العالقات ّ
الثابتة وال ّ
متن ّوعة ،بل مختلفة ،في بع�ض الأوقات ،من �أجل �أهل مدينة زحلة والبقاع ،في زمن
من �أ�صعب و�أحلك الأزمان التي ّمرت بها زحلة ولبنان .كان ي�ستقطب الجميع �إليه،
وما كانت تقع م�شكلة ،ح ّتى الأعقد� ،إ ّال وتنتهي بخير و�سالم ،بف�ضل تلك العالقات
التي �أجاد ن�سجها بدماثة �أخالقه وطيب مع�شره وحكمته و�إرادته ال�صالحة .من �أقواله
في هذا الم�ضمار ،على �سبيل المثال «قد عملنا نحن �أ�ساقفة زحلة والبقاع الأربعة ،و�أنا
وفاعلياتها وقادة
الكر�سي الأقدم والأ ّول بينهم ،بالتعاون مع ن ّوابها ووزرائها
�صاحب
ّ
ّ
الر�أي فيها .وحقّقنا على الأر�ض �صيغة العي�ش الم�شترك بين ّ
كل �أهل البقاع وزحلة،
أبر�شية �أن �أكون للجميع �أخً ا
وجعلنا �شعبنا ينعم بال�سالم» و�أي�ضً ا «دعوتي في هذه ال ّ
و�صديقًا و�أبًا وقائ ًدا ،محاو ًال �أن �أم�سح الدمعة من العيون ،و�أعيد الب�سمة الى ال�شفاه،
المحبة في القلوب ،و�أن�شر الفرح بالحياة في ّ
كل
و�أزرع الأمل في النفو�س ،و�أغر�س ّ
مكان».
ُطبع عهد المطران �أندريه ،في جزء كبير منه ،بالأحداث الأليمة التي م ّر بها لبنان
خ�صو�صا ،والتي ا�ستطاع �أن يت�ص ّدى لها بق ّوة �شكيمته و�إيمانه والتفاف
عمو ًما وزحلة
ً
�أبنائه من حوله وبما تح ّلى به من �صفات القائد والمدبّر .وقد يكون �أفظع تلك الأحداث
االنفجار الذي د ّمر المطران ّية وهو في داخلها .ظ ّنوا أ�نّهم اذا ما �ضربوا الراعي تتب ّدد
الخراف ،كما يقول الكتاب المق ّد�س� ،إ ّال �أ ّن الراعي نه�ض ،بق ّوة الذي كان وا�ض ًعا فيه
�إيمانه ،نه�ض من تحت الركام ونف�ض الغبار و�ش ّمر عن �ساعديه وراح ي�سعى ّ
بكل قواه،
هنا وهناك ،ح ّتى �أعاد هذا ال�صرح الى �أجمل م ّما كان عليه في ال�سابق لي�س فقط في
إداري ،ح ّتى كادت المطران ّية تُبعث
الحجر بل �أي�ضً ا في الترتيب
الداخلي وفي التنظيم ال ّ
ّ
من جديد ،في الخارج وفي الداخل ،ومعها الأبر�ش ّية التي الت ّفت حول راعيها ومح�ضته
ح ّبها وثقتها .وقد قال في تلك الحادثة «�إنّنا ال نعيد بناء حجر وح�سب بل نعيد بناء
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الإيمان في النفو�س عبر بناء الحجر .وهذا البناء �سيكون للأجيال فعل �إيمان بالأعجوبة
الحا�صلة وفعل �شكر لل�سيدة التي اجترحت الأعجوبة».
الرب كيف نعي�ش في هذا العالم
�أ ّما ال�سيا�سة فكانت في نظر �أخينا الراقد في ّ
نحن الذين ل�سنا من هذا العالم ،كما قال ي�سوع ،كيف ن�ؤ ّدي ر�سالتنا نحن الم�سيح ّيين
في عالم بعيد عن اهلل �إن لم نقل يحارب اهلل ،في عالم يطغى عليه ال�ش ّر ّ
بكل �أ�شكاله.
كل م�س�ؤول في الكني�سة ،بل ّ
هذا هو التح ّدي الكبير الذي يواجهه ّ
م�سيحي .لي�ست
كل
ّ
ال�سيا�سة في الم�سيح ّية هد ًفا بل و�سيلة من �أجل حياة �أف�ضل على الأر�ض .الكني�سة ال
«ت�شتغل» بال�سيا�سة �إنّما ال�سيا�سة بُعد من حياة الكني�سة قائم على قول ال�س ّيد الم�سيح «�إنّما
�أنا �أتيت لتكون لهم الحياة» .هذه ال�سيا�سة و�صفها المطران �أندريه بقوله «الدفاع عن
كرامة الإن�سان ،المطالبة بحقوقه على الدولة وعلى المجتمع ،لرفع الظالمة عنه ،لت�أمين
الحاجات الأ�سا�س ّية له ،لتحريره من الإ�ستغالل وال�سيطرة الفرديّة .وقد رفعنا ال�صوت
عبر �ش ّتى و�سائل الإعالم وبلغ �صوتنا م�سامع القا�صي والداني و�أحدث ه ّزات في
ال�ضمائر ،وقد تح ّملنا الكثير من جراء هذه المواقف وت�ألّم معنا وب�سببنا كثيرون»� .أجل
�سيا�سة الكني�سة هي �إيقاظ ال�ضمائر و�إنارة القلوب والأذهان.
اليوم يغادرنا المطران �أندريه الى الأخدار ال�سماويّة .اليوم يفقد �سينود�س كني�ستنا
�أخً ا و�صديقًا و�شري ًكا ورفيق درب ،يفقد مطرانًا حام ًال لأفكار ن ّيرة متق ّدمة جريئة،
�صريحا ربطتنا به عالقات ط ّيبة حلوة جعلته يحوز ثقة �إخوته ومح ّبتهم
وا�ضحا ً
مطرانًا ً
وتقديرهم ،يلج�أون الى حكمته وخبرته في �إدارة �ش�ؤون الكني�سة.
تفقد كني�ستنا الملك ّية اليوم ر� ً
سوال مقدا ًما غيو ًرا ،وج ًها م�شر ًقا ،ركنًا �صلبًا،
عمو ًدا روحيًّا ،رج ًال وطنيًّا من رجالها .ما كان المطران �إندريه رجل دين .كان المطران
�أندريه رجل كني�سة.
رب لو كنت هنا لما مات �أخي» .هكذا قالت مريم ومرتا لك يا ي�سوع� .أ ّما
«يا ّ
رب نحن ن�ؤمن
رب �أنت هنا و�أخونا �أندريه لم يمت� .أجل يا ّ
نحن اليوم فنقول لك :يا ّ
رب في هذه الأيّام الميالديّة التي ننتظر فيها مجيئك وفرحك
�أنّك �أنت القيامة والحياة .يا ّ
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ناديت عبدك �أندريه الى فرحك ،الى راحة ق ّدي�سيك� .أيّها الإله الذي قبل الدهور المولود
َ
�إن�سانًا من �أجل خال�صنا �أعطنا من هذا الفرح فلن نذوق الموت �أب ًدا.
تعازي الى غبطة ال�س ّيد البطريرك غريغوريو�س الك ّلي الطوبى و�إخوتي ال�سادة
ّ
تعازي الى �أخي �سيادة المطران ع�صام
الأ�ساقفة المو ّقرين �أع�ضاء ال�سينود�س المق ّد�سّ .
تعازي الى الم�ؤمنين في الأبر�ش ّية والكهنة
يوح ّنا راعي �أبر�ش ّية الفرزل وزحلة والبقاعّ .
تعازي الى قد�س الرئي�س العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب
والرهبان والراهبات.
ّ
تعازي اليكم جمي ًعا �أيّها
تعازي الى �أهل الفقيد الأعزاءّ .
والرهبان ّية المخ ّل�ص ّية الكريمةّ .
الأح ّباء.
وليكن ذكره م�ؤبّ ًدا� .آمين.

كلمة البطريرك الكاردينال مار ب�شارة بطر�س الراعي

غبطة �أخينا البطريرك يو�سف العب�سي ،بطريرك �أنطاكية و�سائر الم�شرق و�أور�شليم
والإ�سكندريّة للروم الملك ّيين الكاثوليك الك ّلي الطوبى.
�آلمتني ،وال�سادة المطارنة الموارنة �أع�ضاء ال�سينود�س المق ّد�س ،وفاة �أخينا
المثلث الرحمة المطران �أندره ح ّداد ،رئي�س �أ�ساقفة الفرزل وزحلة والبقاع �سابقًا .لك ّننا
تلقينا خبر انتقاله الى بيت الآب بكثير من الرجاء وال�صالة.
ف�إنّي ب�إ�سمهم وبا�سم البطاركة والمطارنة والر�ؤ�ساء العا ّمين والرئي�سات العا ّمات،
�أع�ضاء مجل�س البطاركة والأ�ساقفة الكاثوليك في لبنان ،نعرب عن �أح ّر تعازينا القلب ّية
لغبطتكم ولل�سادة المطارنة �أع�ضاء �سينود�س كني�ستكم البطريرك ّية المق ّد�س ،ول�سيادة
المطران ع�صام يوحنا دروي�ش راعي �أبر�ش ّية الفرزل وزحلة والبقاع وكهنتها ورهبانها
وراهباتها و�سائر الم�ؤمنين ،وللرهبان ّية البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية ،ول�شقيقه ال�س ّيد جرجي
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عجاج ح ّداد وعائلته ،ولعائلة �شقيقه المرحوم ميالد ّ
وكل �أهالي مدينة زحلة والفرزل
والبقاع وبلدة روم.
المثلث الرحمة المطران �أندره �أخ عزيز و�صديق مخل�ص .لقد تعاونت معه
كراع
�شخ�صيًّا ك�أ�سقف في كثير من ال�ش�ؤون الراعويّة ،وكنت �أ�شعر بغيرته ود ّقته و�سهره ٍ
حقيقي وم�س�ؤول عن ّ
كل �أبناء �أبر�شيته .وتعاونّا معه في رحاب مجل�س البطاركة
ّ
والأ�ساقفة الكاثوليك ،وقد تم ّيزت مداخالته بالواقع ّية والمطالبة الدائمة بمواجهة
الحاجات الراهنة التي يعاني منها �شعبنا .وبتطبيق المبادئ والمق ّررات في الأفعال
والمبادرات بالتزام م�شترك.
�إنّنا نرافقه معكم في ال�صالة ،ونحن في م�سيرتنا نحو االحتفال بعيد ميالد فادينا
ومخ ّل�صنا على �أر�ضنا ،فيما هو في م�سيرته نحو بيت الآب ،حام ًال في �صالته �أمام
إلهي الأبر�ش ّية والرهبان ّية ّ
وكل الأهل والأحباء.
العر�ش ال ّ
�أجزل اهلل له من وافر رحمته ثواب الرعاة ال�صالحين ،وع ّو�ض على الكني�سة
برعاة «ير�سلهم اهلل وفق قلبه» (ارميا .)15:3
كلمة المطران ع�صام يوح ّنا دروي�ش في ت�أبين
حداد
المثلّث الرحمة المطران �أندره ّ
الكاتدرائ ّية :الأحد2017/12/17
ذكر ال�ص ّديق يدوم �إلى الأبد

بحزن عميق لكن برجاء كبير ،وبقلب �أليم ،نلتقي اليوم في هذه ال�صالة
الروحي المثلث الرحمة والمبا َرك الذكر المطران �أندره ح ّداد.
الجنائزيّة ،نُ َو ّد ُع �أبانا
ّ
يحزننا �أن نفقد �أبًا و�أخً ا حبيبًا ،قاد �أبر�ش ّيتنا لعقود بحكمة ودراية ،لكن يمتل ُكنا
روحي عميق ،ف�أبر�ش ّيتنا ربحت �شفي ًعا �أمام اهلل.
�شعو ٌر بفرح ّ
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المطران �أندره انتقل �إلى ال�سماء ليتابع �شراكته مع الق ّدي�سين ،وليدخل في احتفال
أبدي ال ينقطع مع مالئكة اهلل.
إلهي � ّ
� ّ
نحن الذين عا�صرناه وع�شنا معه وتع ّلمنا منه ،انده�شنا من �صالبته وتوا�ضعه
و�شجاعته وب�ساطته و�إدارته و�إ�شعاع ح�ضوره� .أده�شَ نا كيف رعى هذه المدينة بحكمة في
فترة ع�صيبة م ّرت علينا ب�شجاعة ال مثيل لها ،ورجاحة عقل مذهلة وق ّوة هادئة.
�س ّيدي �أندره
�ضربات
رياح ال�سنين الت�سعين ،وال غدرات الأيّام الآثمة ،فعلت ُه
ُ
ما لم ت�ستطع فعله ُ
وت هذه ال�سنديانة التي ظل ّلت
يد ال�شيخوخة التي انهالت على ج�سدك فتهاوى ،و َذ ْ
وو�صل �إلى ِ
َ
والكهنوتي،
الروحي
نهايته معها تاريخٌ من الن�ضال
ب�أفيائها �أجيا ًال و�أجيا ًال،
ّ
ّ
وال�سيا�سي.
الوطني
واالجتماعي ،وتاريخٌ من الن�ضال
إن�ساني
ّ
ّ
ّ
تاريخٌ من الن�ضال ال ّ
في هذا اليوم ،تفتق ُد الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ابنًا كبيرا من �أبنائها الجبابرة الذين كتبوا
تاريخها ،ورائدا من روادها الطليع ّيين.
في هذا اليوم تفتقد �أبر�ش ّية الفرزل وزحلة والبقاع ،حب ًرا عظي ًما من عظمائها.
في هذا اليوم تفتقد «دار ال�سالم» زحلة الأب ّية ،باني ال�سالم فيها.
وموج ًها ومحبًّا.
في هذا اليوم �أفتقد �شخ�صيًّا� ،أبًا و�أخً ا و�صديقًا ّ
ُولد المث ّلث الرحمات المطران �أندره عجاج ح ّداد في بلدة روم القابعة على ت ّل ٍة
ت ّتطلع بعين على بحر �صيدا والجنوب ،وترنو بالأخرى �إلى جبال جزين ومرتفعاتها،
وذلك في � 20أيلول  ،1930وتربّى في كنف عائلة ملتزمة ب�إيمانها ومنفتحة على باقي
الديانات ،مت�ش ّربًا من والديه التقوى وخدمة الكني�سة ومح ّبة الآخرين.
ق�صد دير المخ ّل�ص �سي ًرا على الأقدام مع والدته وهناك تربّى على ال�صالة
العلمي وقد كتب في مذكراته« :لم �أنم ليلة
أكب على التح�صيل
والحياة الم�شتركة و� َّ
ّ
الوالدي ،كنت �سعي ًدا في الدير ولم �أفكر يو ًما ب�أن �أتركه ،حيث كنت
واحدة في البيت
ّ
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�أق�ضي �أيّام العطلة مع رفاقي في القراءة والأ�شغال اليدويّة والرحالت في الطبيعة...
وكنت �أتابع الدرو�س الأكاديم ّية بنجاح وتف ّوق»...
ّ
كل ذلك جعل منه بعد ر�سامته الكهنوت ّية في  13حزيران  1954رجل العلم
والإدارة والتخطيط والتنظيم في ّ
كل المه ّمات التي �أوك َل ْت �إليه� ،سواء التعليم ّية منها �أو
الإداريّة �أو التربويّة �أو ال�شباب ّية �أو غيرها ...وقد كتب في �إحدى تغطيات �سيرته« :في هذه
وخا�صة في القدرة على اكت�ساب ال�شبيبة والت�أثير عليها»؟
المرحلةُ ،
برزت في الإدارة والتربية ّ
تن ّوعت خدماتُه والمها ُم التي �أُوكلت �إليه في دير المخ ّل�ص والمدر�سة ،وهي
عديدة ومتنوعة� ،إلى �أن تُ ِّوجت في العام  ،1965ولم ّدة �ست �سنوات ،برئا�سة دير
المخ ّل�ص ،ومن ّثم برئا�سة المدر�سة المخ ّل�ص ّية لمدة خم�س �سنوات �أي�ضً ا ،فتح ّول الدير
و�أ�صبح ،كما كتب هو بنف�سه مرج ًعا دينيًّا واجتماعيًّا ووطنيًّا مرمو ًقا ،ومركز ِثقل
للمنطقة ولبنان» ...ومن بين �إنجازات تلك المرحلة ت�أ�سي�س ما يُعرف بــ «بيت
ال�شباب»الذي ارتبط ا�سمه با�سم الرئي�س الأب �أندره ح ّداد.
عام  ،1976بد�أ م�شوار خدمته في هذه المدينة المحبوبة ...وقد كتب في هذا
المجال« :منذ و�صلت زحلة في � 15آب  ،1976ن�ش�أت عالقة مم ّيزة بيني وبين الكثيرين
من �أهاليها .فلم �أ�شعر يو ًما بغربة ،بل كنت ك ّلما �أزدا ُد عطا ًء ك ّلما ازدادت جذوري
ر�سوخً ا في هذه المدينة التي فتحت لي عقلها وقلبها».
العملي في خدمة �أبناء زحلة
من مركز مار يو�سف حو�ش الأمراء بد�أ م�شوا َره
ّ
والبقاع على جميع ال�صعد ،عا�ش مع �أبناء المدينة في الداخل والخارج معاناتهم
الم�ؤلمة الناجمة عن ح�صار المدينة لم ّدة ثالثة �أ�شهر ،و�شاركهم المعاناة التي قا�سوها،
فهو يعتبر نف�سه واح ًدا منهم ومفتخ ًرا بانتمائه لهذه المدينة...
في  13حزيران  1983انتخبه ال�سينود�س المق ّد�س �أ�سق ًفا لأبر�ش ّية الفرزل وزحلة
والبقاع تقدي ًرا لعطاءاته الج ّمة وت�ضحياته الكثيرة فكانت بداية مرحلة جديدة �صعبة من
الرب
مراحل حياته ،واجه التح ّدي الجديد م ّتك ًال على عمل الروح �أ ّو ًال وعلى نعمة ّ
الزحلي...
وعلى خبراته الطويلة في التعاطي مع المجتمع
ّ
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�إبتد�أت رحلته الأ�سقف ّية في ٍ
وقت كان لبنان ير�ضخ تحت وط�أة االحتالل
إ�سرائيلي .واالو�ضاع الأمن ّية في مجمل البالد غير م�ستق ّرة ،وا�ستقبلت زحلة ّ
بكل فرح
ال
ّ
واعتزاز راعيها الجديد الذي خبرته لفترة طويلة.
وما �أن انتهت مرا�سم اال�ستقبال والت�س ّلم والت�سليم ح ّتى ابتد�أ هذا الأ�سقف عمل ّية �إعادة
ترتيب وتنظيم العمل في الأبر�ش ّية على ّ
كل اال�صعدة الروح ّية منها واالجتماع ّية وال�سيا�س ّية
والأمن ّية في ظروف �أمن ّية واجتماع ّية و�سيا�س ّية ٍ
غاية في الخطورة ،ومليئة بالتحدّيات ،متع ّر�ضً ا
لأخطار �أمن ّية و�صح ّية ،ومحق ًقا م�شاري َع كبيرة �ساهمت في تغيير المجتمع.
الرب على ت�ضحيات المطران �أندره في �سبيل �أبر�ش ّيته وفي �سبيل زحلة
ن�شكر ّ
والبقاع وعلى انفتاحه على الحوار بين الكنائ�س والأديان وهو �إنجاز نتابعه بد� ٍأب
ٍ
و�شغف وقناعة.
نطلب من روحه الطاهرة �أن ي�ص ّلي لأجلنا بال انقطاع لنتابع الم�سيرة وتثبت
المح ّبة في ما بيننا.
با�سمي وبا�سم جميع �أبنائنا وبناتنا في الأبر�ش ّية ن�شكر بامتنان:
فخامة رئي�س الجمهوريّة العماد مي�شال عون ُممثَّال بمعالي الوزير الدكتور �سليم جري�صاتي
دولة رئي�س مجل�س النواب الأ�ستاذ نبيه بري ممثَّال ب�سعادة النائب الدكتور طوني �أبو خاطر
دولة رئي�س مجل�س الوزراء الأ�ستاذ �سعد الحريري ممثَّال ب�سعادة النائب الدكتور عا�صم
عراجي
�أ�صحاب الغبطة والدولة والمعالي وال�سعادة وال�سيادة ور�ؤ�ساء الأحزاب والكتل
والفعال ّيات الأمن ّية والمدن ّية
ال�شكر لكم �أيّها الأحباء على م�ؤا�ساتكم ،وليرحم اهلل �أمواتكم.
الم�سيح قام
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حداد
كلمة ال�س ّيد عجاج ّ

ح�س َدتك الجبال واع ّماه!
َ
�شمو�سا ،ل�صوتك
لفجر عينيك التي ّ
�ضجت بالحياة ،ل�صباحك الذي ي�ستجلب ً
الهادر الذي يكوي الخراب،
قمحا،
ال�سمك الذي يفتح باب الينابيع ،لع�صاك التي تزهر ً
لأناملك التي تنبت زيتونًا وتينًا في حقول المخ ّل�ص ،ول�ؤل�ؤًا و�أرجوانًا في بحار
الوجود،
ال�سمك الذي حمى المدائن والقرى و�أيقظ النف�س و�أقام على الأجفان وكتب
كلمة «كرامة» على القلوب المولعة بالحياة،
لموا�سمك التي لملمت ورود الحقل،
ل�صايتك التي تكم�ش ح�سراتنا وتل ّفها بدفئك،
لك يا ع ّمي و�س ّيدي،
لك ّ
كل ما نحن عليه و�أكثر.
لك يا �س ّيدي،
نهدي غايات ح�ضورنا،
ومنك نتع ّلم �أن الوطن �أو�سع من عيوننا،
و�أنّ المح ّبة �إ ّما �أن ت�صير فع ًال وتثمر �أ ّم تبقى ق ً
وال وتندثر،
أنت� ،أخذتنا من يدنا ونهرتنا ،لنقف بوجه الرياح العاتية،
� َ
وحملتنا فوق كتفيك لنقطع نه ًرا �أراد جرفنا،
درو�سا في كتب ،وحينما ن�ضجت لقّنتني درو�س الحياة،
� َ
أنت لقّنتني و�أنا تلميذك ً
�س ّيدنا �أندره،
ال �أن�سى لحظة فاتحتك بمو�ضوع انتقالك �إلى روم لتق�ضي معنا فترة تقاعدك
ف�أجبتني «�أنا ال �أترك زحلة»!
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فعرفت �أنّها ت�سكن في وجدانك ،لأنّك ت�سكن �أنت �أي�ضً ا في وجدان �أهلها،
ووجدان خلفك وابنك �سيادة المطران ع�صام يوح ّنا دروي�ش الذي ل ّفك بعطفه ومح ّبته.
�س ّيدنا �أندره
ها هو �أبو عجاج «�أبي» يم�سك جانحه المك�سور بفراقك م ّتكئًا على �سن ّيه العتيقة،
ع�ش ح ّلقت نحو خالقهاُ ،م�صابُه كبير كم�صابنا ،ولوعة الفراق
ووحده بقي من زغاليل ٍ
تكوي ح ْلقه.
ك�أنّك برحيلك تريدنا �أن نعرف� ،أنّك �أعطيت ّ
كل �شيء ولم ت�ستبقِ �إ ّال م�ؤون ًة
تكفيك لرحلتك الأبديّة،
هذه الم ّرة لن تعد ،بل ّ
�ستظل قرب ي�سوع و أ� ّمه مريم �س ّيدة النجاة التي �أحببت وحيث
يلتم �شمل العائلة كما ع ّودتنا يا من �أردتنا دائ ًما الى جانبك.
�سكنت و�أكرمت ،لتنتظر يوم ّ
با�سمي وبا�سم العائلة� ،أتق ّدم بال�شكر من فخامة رئي�س الجمهوريّة العماد مي�شال
التقديري،
عون على و�سامه
ّ
النيابي ودولة رئي�س الحكومة ب�شخ�صي ممثّليهما
كما �أ�شكر دولة رئي�س المجل�س ّ
الكلي الطوبى ،و�سيادة راعي الأبر�ش ّية
وغبطة �أبينا البطريرك يو�سف العب�سي ّ
المطران ع�صام يوح ّنا دروي�ش على مح ّبتهما الجامعة.
و�أ�شكر ّ
كل الوزراء والنواب الحال ّيين وال�سابقين وممثّلي الأحزاب والقوى
الع�سكريّة والأمن ّية والمجل�س الأعلى للطائفة ،والق�ضاة وال�سفراء والمدراء العا ّمين
ور�ؤ�ساء البلديّات والمخاتير والجمع ّيات االجتماع ّية والثقاف ّية والتربويّة واالعالم ّية.
كما �أ�شكر ّ
كل �أهالي زحلة والبقاع على ما �أبدوه من مح ّبة �صادقة تجاه �س ّيدنا
�أندره ،كتاب ًة وا�ستقبا ًال وت�أبينًا وح�ضو ًرا،
ّ
وكل من �أتى من قريب �أو بعيد لي�شاركنا م�صابنا الأليم ،طالبًا الى اهلل �أن يمنحنا
الق ّوة والمقدرة لنقف يو ًما معكم كما وقفتكم اليوم معنا� .آمين
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـداً! الم�سيح قام ...حقًا قام
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وفاة الأب لورن�سيو�س �أيوب
�إنتقل الأب لورن�سيو�س �أيّوب (في�صل) �إلى رحمته
تعالى �صباح الأربعاء في � 30أيار  ،2018في بري�سبن
�أو�ستراليا متز ّو ًدا بالأ�سرار الإله ّية ،وهو في ال�سنة الرابعة
والت�سعين من عمره والرابعة وال�سبعين من نذوره الرهبان ّية،
وال�ساد�سة وال�ستين من ر�سامته الكهنوت ّية .و�أقيم له جناز يوم
ال�سبت  9حزيران  ،2018في بري�سبن ــ �أو�ستراليا ،تر�أّ�سه
راعي الأبر�ش ّية �سيادة المطران روبير ربّاط و�شارك فيه الأب العا ّم والأب عبداهلل
الحمديّة والأب �إيلي فرن�سي�س وبع�ض الكهنة وجمع كبير من �أبناء الرع ّية الذي �أحبوا
الراحل وث ّمنوا فيه ال�صفات الرهبانية والكهنوت ّية والر�سول ّية العالية.
�ألقى الأب العا ّم كلمة الت�أبين باللغة العرب ّية ،وهذا ّن�صها:
ال�صورة الأولى التي �أحفظها لهذا الكاهن والراهب الجليل ,هو ذلك الوجه
الم�شبع من العمر المهيب والتاريخ المعطاء ,وقد دار بيني وبينه حديث عن الما�ضي
المجيد في خدمته الكهنوت ّية بين لبنان والأرا�ضي المق ّد�سة والعراق و�أ�ستراليا.
تع ّمدت �أن �أ�س�أله خالل لقائي به عن ما هو �أجمل �شيء وما هو �أ�صعب �شيء في
و�صريحا:
حياته الكهنوت ّية .كان جوابه دقيقًا
ً
�أجمل �شيء في كهنوته هو موهبة الوعظ معتب ًرا �إيّاها من �أكثر المواهب التي َم َّن
خا�صة عندما يقوم ال�شعب بانتقاد
بها اهلل عليه� .أ ّما �أ�صعب �شيء هو مواجهة الر�أي العا ّم ّ
الكاهن.
وخالل لقائي به كان يطلب دو ًما رحمة اهلل ,ويطلب �سر م�سحة المر�ضى
وال�صالة لأجله .و�أذكر ج ّي ًدا كم كانت فرحته كبيرة عندما َعل َم بازدياد عدد الدعوات
في رهبان ّيته التي حملها دو ًما في �صالته وفكره ور�سالته .وفي �آخر زيارة لي له قبل
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مغادرة �أ�ستراليا ووداعي له �س�ألته ما هي الن�صيحة التي يو ّد �أن �أنقلها للرهبان الجدد
ف�أجابني «�أو�صيهم بالمح ّبة فوق ّ
كل �شيء» .هذه كانت �آخر و�ص ّية له لي ولإخوته
الرهبان� .إن لم تكن المح ّبة فوق ّ
كل �شيء فر�سالتنا باطلة و�إيماننا باطل ,ومن يعي�ش
المح ّبة يعي�ش القدا�سة لأنّ اهلل مح ّبة وهو فوق ّ
كل �شيء .اليوم يقول له الم�سيح �أُدخل
ربحت الرهبان ّية والرع ّية والكني�سة �شفي ًعا لها في
الى فرح ربّك لأنّك �أحببت .اليوم َ
ال�سماء يكمل ال�شفاعة لأجلنا من لدن اهلل.
وهذه نبذة عن حياة الأب لورن�سيو�س :هو جان بن نجيب في�صل وجوليا ل ُّيون
من زحلة ،ولد في  24كانون الأول  ،1924وتع ّمد في � 4أيّار  .1925دخل الرهبانية
في � 10آب  .1941نزل الى دير ال�س ّيدة لالبتداء في � 6آب  1942و�أبرز نذوره الأولى
في � 6شباط  ،1944واالحتفال ّية في � 14أيّار � .1947أُر�سل الى مدر�سة القدي�س
�أثنا�سيو�س في روما في  12ت�شرين الأ ّول  1948ليكمل درو�سه الالهوت ّية هناك حيث
قبل الدرجات المق ّد�سة .وفي � 17شباط � 1952سيم كاهنًا .وعاد في �صيف  1952الى
المدر�سة حيث ُك ّلف بالتدري�س و�إدارة الفرم�ش ّية .وهو كاهن غيور ،ن�شيط ،ي�شتغل بج ّد
ويحب �أن يعمل خي ًرا ،وهو من اللذين يُحنون الوعظ ،وقد
ون�شاط ويتعب على ذاتهّ ،
انتُخب �سنة  1954لمرافقة �شخ�ص العذراء في لبنان ولإلقاء المواعظ على ال�شعب .وفي
فاهتم في تح�سين موا�ضيعها
�أ ّول ال�سنة المدر�س ّية ُ ،1955ع ّين وكي ًال للر�سالة المخ ّل�ص ّية ّ
وتدبيج المقاالت التي تزيّنها .وفي خالل ال�صوم الكبير ،كان ير�سله الر�ؤ�ساء لإلقاء
المواعظ في الكاتدرائ ّيات والكنائ�س والمدن وال�ضيع .و�سنة  1957ذهب فوعظ في
بغداد .وكذلك �سنة  .1958وفي  1958و ُ 1959ع ّين �أُ�ستا ًذا في المدر�سة وواع ًظا في
الأبر�ش ّية .ومن ّثم انتقل الى �صور .و�سنة ُ 1963ع ّين الى رام اهلل حيث ق�ضى نحو
�سنتين ،بعدهما ُع ّين كاهنًا في بلدة المعا�صر ،ومن المعا�صر نُقل الى زحلة الى رع ّية
حو�ش الأمراء .وفي �أواخر �سنة  ،1970نُقل الى حم�ص ليكون نائبًا للمطران هناك .وفي
�سنة  1974خدم في قرية القاع .وفي ت�شرين الثاني  ،1974نُقل الى رع ّية ال�ش ّياح وعين
�صي ،حيث تظهر �أعمال غيرته ون�شاطه بالوعظ والتب�شير ،وم�ساعدة
الرمانة ككاهن مخ ّل ّ
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خ�صو�صا في �أيّام محنة لبنان  .1976-1975وبقي في خدمة
المحتاجين والمنكوبين،
ً
هذه الرع ّية ح ّتى العام  1977الذي ُع ّين فيه وكي ًال بطريركيًّا في بغداد ،وبقي في هذا
المن�صب ح ّتى العام  .1985وعمل في هذه الأثناء مترج ًما في وزارة الثقافة والإعالم
من العرب ّية الى الفرن�س ّية ،كما �ألّف كتاب «تع ّلم الفرن�س ّية ب�سرعة» بنا ًء على طلب �إحدى
دور الن�شر في بغداد ،عام  .1984في العام  ،1985انتقل لخدمة الرع ّية في �سيدني ّثم
في بري�سبن في �أو�ستراليا� .إ�ستقال من الخدمة في الرع ّية العام  2000لبلوغه العمر
القانوني .وبقي يعي�ش في �أو�ستراليا ح ّتى يوم وفاته في � 30أيّار  ،2018و ُدفن هناك.
ّ
با�سم الرهبان ّية �أو ّد �أن �أ�شكر �أ ّو ًال �سيادة راعي الأبر�ش ّية المطران روبير ربّاط على
مح ّبته و�أب ّوته واحترامه ورعايته للأب لورن�سيو�س ,ف�إ ّن رعايتكم للأب لورن�سيو�س هي
فعل مح ّبة وتج�سيد لأب ّوة اهلل لنا على الأر�ض.
خا�ص كاهن الرع ّية الأب �إيلي فرن�سي�س الذي �أظهر ّ
كل مح ّبة
كما �أ�شكر ب�شكل ّ
واحترام واهتمام بالأب لورن�سيو�س فهو كان مثا ًال في التوا�ضع والخدمة ،فوجوده
بجانب الأب لورن�سيو�س �أ�شعره بوجود الرهبان ّية بجانبه.
كما �أ�شكر �أي�ضً ا رفيق درب الأب لورن�سيو�س ال�س ّيد �سامي عمار ,فقد كان رجل
حب.
الثقة الكاملة من قبل الأب لورن�سيو�س ومن قبل الرهبان ّية ,ومالكه الحار�س والأخ ال ُم ّ
�شك ًرا لك يا �سامي وباركك اهلل وبارك عائلتك� ,أ�شكركم جمي ًعا يا �أبناء هذه الرع ّية
المحبوبة فر ًدا فر ًدا لأ ّن ّ
كل واحد منكم كان له موقع مم ّيز في قلب الأب لورن�سيو�س وفي
قلب الرهبان ّية ،ف�أنتم عائلته الكبيرة و�أبنا�ؤه الذين ولدهم وخدمهم ورافقهم بالإيمان و�أنتم
�صي ،ونذكركم ّ
بادلتموه هذه المح ّبة ،ف�إنّكم في قلب �أبناء ّ
كل يوم مع
كل راهب مخ ّل ّ
كل �صالة وتقدمة ّ
كل �صباح وتالوة ّ
�إ�شراقة ّ
كل ذبيحة �إله ّية على مذابح دير المخ ّل�ص.
الم�سيح قام! حقًا قام!
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: هذا ّن�صها،و�سيادة المطران روبير ر ّباط �ألقى كلمة ت�أبين ّية باللغة الإنجليزيّة
My Dear Brothers and Sisters,

Christ is Risen! He is truly Risen!
Throughout the New Testament, the sacred authors use a variety of
images to describe the mystery which is the Church – The People of God,
the New Covenant, the City of God, the Body of Christ, the flock tended by
the Good Shepherd. At Antioch, they were first called Christians, and in the
Acts of the Apostles, the followers of the Way…..and there are many more.
Amongst all these, I particularly like the term used by St Paul in his
Letter to the Galatians (6:10), The Household of the Faith; and, as I
glance around this church today, I am conscious of that familiarity, that
“family-ness” which arises from, and is nurtured by, our unity in the Faith
that was once delivered to the Saints.
And that oneness, our shared life in Christ, is most apparent today
as we gather in this holy church to farewell a member of our faith
family… one so beloved and esteemed within of our Melkite Catholic
Community, and so highly regarded by our many friends.
Fr Lawrence Faisal was born in Zahleh (Lebanon) on December
1924 ,24. Few amongst the clergy or faithful of our Eparchy would know
every much of Father’s early life – for example, that his mother, Julia,
died bringing him into this world. He once said that on the Last Day, he
would run through the streets of heaven calling her name, so much did he
miss the mother he never had the chance to know. We pray that now, even
before the Last Day, he has been reunited with his beloved mother.
So often the Good Lord grants special blessing to those of whom
much has been asked… and so it was that as his religious vocation
unfolded, a young Lawrence found a second family in the Salvatorian
Monastic Community… of which he was to remain a greatly respected
member for the rest of his life.
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Father was a man of singular talents. An accomplished linguist - a
master of Arabic, he was also fluent in French, Italian and English; as
well as a working knowledge of the biblical languages. He was an
outstanding liturgist, and had a particular interest in, and knowledge of,
the development of worship in the Byzantine Churches, with a specialist
understanding of the Liturgy of St Basil the Great. It was during his time
as vicar general that several authentic liturgical practices were restored in
the churches of our Eparchy.
Undoubtedly, there were many readers of newspapers and
magazines throughout the Middle East who had never met Father
Lawrence, and yet who knew him as a journalist through his dispatches
from Baghdad. And, of course, it was the time in Iraq that was especially
significant in his life and ministry.
With his characteristic energy, Father Lawrence set about not only
serving the Melkite Community in Iraq, but in cultivating the good will
of those in positions of influence. He made many friends, not for his own
benefit, but for the wellbeing of the Christian Community… and, we must
note that he was much appreciated across the religious and ethnic divide
of that now long-suffering nation.
A man of such remarkable gifts could easily have made a successful
career in any number of secular pursuits….he had the skills of a diplomat,
the intuition of a politician, the know-how of a company director. However,
rather than serve government or corporation, he chose to place all at the
behest of the Good Lord, he gave all to the People of God. He chose the
better part; and having put his hand to the plough, he did not look back.
It was during his sojourn in Iraq that there came a test for Fr
Lawrence, the dutiful and compliant monk. The patriarch asked for him
to go to Australia.
It cannot be denied that Father was very much an intellectual, a
man of the cosmopolitan Middle East and academic Europe. Perhaps,
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deep in his heart, he thought much was being required of him…..yet, like
Abraham, our Father in Faith, he packed his few meagre belongings, said
his good-byes, and went to a far land.
Although, Father had been granted the title of Archimandrite of the
Patriarchal Throne, one of our clergy who met him at the beginning,
remembers that amongst the new arrival’s possessions there was no
insignia of his rank; and unlike others, he chose to downplay honours
granted and achievements made. He kept close to his heart the words of
our Lord, “My kingdom is not of this world.” (Jn 18:36)
We live in an age of the disposable and the throwaway; there seems
to be an air of instability and impermanence about our times. However,
there was nothing off-handed about Father’s commitment to the Melkite
Patriarchate, the Melkite Church and the Salvatorian Order.
And there was certainly nothing uncertain or lacking in Father’s
commitment to his vocation as a priest. So often today, the ordained
ministry is presented simply in terms of one career amongst many,
perhaps with a notion of service.
Father Lawrence was very much an ecclesiastic in the authentic
tradition – he was first a celebrant of the sacred mysteries; for him, the
priest was a minister of heavenly good things. It was as if, at the time of
Father’s ordination, the words of St John Chrysostom had been engraved
on his heart.
“For the priestly office is indeed discharged on earth, but it ranks
among heavenly ordinances; and very naturally so: for neither man, nor
angel, nor archangel, nor any other created power, but the Holy Spirit
Himself, instituted this vocation, and persuaded men while still abiding
in the flesh to represent the ministry of angels.”
While in Australia, Father ministered to the Melkite Community
with that same commitment and fidelity that had marked his vocation as
monk and priest from the very beginning. He was a careful confessor,
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gentle yet firm, and always bringing to those who came to him for the
Holy Mystery of Penance, the love and healing of the merciful Lord.
If time permitted, I would dwell on all this somewhat more… but
let us keep in mind, that in Baghdad, Father was a much loved pastor, a
respected journalist, a man with access to the powerful, and yet, when
told to go to Australia, he went. Father was first and foremost an obedient
and humble monk. He took his monastic vows seriously.
Perhaps, today, as we take our leave of a faithful monastic, it would
be appropriate for us to consider our own fidelity to whatever vows we
have taken, whatever promises we have made to God….be it at marriage
or ordination… and, of course, we all might ask how faithful have I been
to the promises made for me at my baptism?
Today, it is a great blessing for us to have present the Rt. Rev.
Father Antoine Deeb, Superior-General of the Basilian Salvatorian Order,
and Archimandrite Paul Sayegh, vicar-general emeritus of our Eparchy,
who join us all the way from Lebanon. In our two esteemed guests we
have with us the entire monastic community of the Holy Saviour; and to
that same community, I extend the sincere condolences of the Clergy and
Faithful of the Eparchy… and our heartfelt thanks for the gift of the time
that Father Lawrence was with us in Australia.
My Dear Brothers and Sisters,
Today, is a day of joyful sorrow – for in the midst of our sadness at
Father leaving us, the Good Lord, speaking through the Prophet Jeremiah,
says to each of us, those near at hand and those far away, “I will turn their
mourning into gladness; I will give them comfort and joy instead of
sorrow.” (Jer 31:13)
Today, it is our fervent prayer, and one made with great confidence,
that Father Lawrence who faithfully celebrated the Divine Mysteries in
this life has now been granted a place in the Heavenly Liturgy.
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As we gather in our good grief, let there be many prayers for
Father, and for each other // much love for him, and for each other //, and
joyful thanksgiving for the gift of a life interwoven with our lives, and
with the life of our Melkite Catholic Church in Australia.
There is an acclamation, which like our episcopal theme, is often
sung in the Latin Church as a greeting for a bishop, however, I believe the
sentiment is well applied to Father Lawrence Faisal, Archimandrite and
Hieromonk, our brother and concelebrant… “Behold a great priest who in
his day has pleased God, and who has been found just.”
I can almost hear Father saying “Enough of me, enough!” ...and so
dear brother, “May you rest with the Saints and may your memory be
eternal!”.
Delivered in Brisbane June 2018 ,9

وفاة الأب نبيه �صافي
�إنتقل الأب نبيه �صافي الى رحمته تعالى م�ساء
 في م�ست�شفى �أوتيل ديو،2018 حزيران14 الخمي�س في
 متز ّو ًدا بالأ�سرار الإله ّية وهو في ال�سنة ال�ساد�سة،الأ�شرف ّية
وال�سبعين من عمره والرابعة والخم�سين من نذوره
. والتا�سعة والأربعين من ر�سامته الكهنوت ّية،الرهبان ّية
،2018  حزيران18 و�أقيم له جناز في دير المخ ّل�ص يوم
وذلك لكي يت�س ّنى للأب العا ّم العودة من �أو�ستراليا
رحال وع�صام يوح ّنا
ّ وتر�أّ�س الجناز الذي �شارك في المطارنة �إيلي ب�شارة الح ّداد واليا�س
.دروي�ش وح�شد من الكهنة والرهبان والراهبات والر�سم ّيين والأ�صدقاء و�أهل الفقيد
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كلمة الت�أبين با�سم الأم الرهبان ّية �ألقاها الأب نقوال �صغبيني ،وهذا ّن�صها:
�سيادة المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد الموقر ،راعي الأبر�ش ّية ال�سامي االحترام،
رحال وع�صام يوح ّنا دروي�ش الجزيلي الوقار،
�سيادة المطرانين اليا�س ّ
�سيادة الرئي�س العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب الجزيل االحترام،
ح�ضرة الرئي�سة العا ّمة للراهبات المخ ّل�ص ّيات والرئي�سة العا ّمة لراهبات الخدمة
ال�صالحة الجزيلتي االحترام،
معالي الأ�ستاذ اليا�س ح ّنا المحترم  /الآباء المدبّرين والأخوات المدبّرات الكرام
 /ر�ؤ�ساء البلديّات والمخاتير الكرام
الآباء والأخوات الأج ّالءَ � ...
أهل الفقيد الكرام� ...أيّها الأخوات والإخوة المحترمون.
بالأم�س القريب ك ّنا يا �أبانا العا ّم ،عن بُعد ،ن�شارككم بالقلب والروح ال�صال َة لراحة
نف�س �أخينا الأب لورن�سيو�س �أيّوب المنتقل �إلى الأخدار ال�سماويّة في �أ�ستراليا .واليوم
أبدي،
أبوي ال ّ
نت�شارك ال�صالة لمرافقة �أخينا الأب نبيه �صافي في رحلته �إلى حياة المجد ال ّ
طالبين لنف�سيهما الراحة الأبديّة ،ومكاف�أ َة العبد الأمين الذي �ضاعف وزناته الكثيرة...
وقاب�ض الأرواح ،وليكن ا�سمه مبار ًكا
مانح الحياة ِ
فال�شكر والحمد ّ
للربِ ،
وممج ًدا في رهبان ّيته.
ّ
بالأنا�شيد المليئة برجاء القيامة نرافق اليوم �أخانا الأب نبيه هاتفين مع الكني�سة:
«هذا الذي عا�ش على الأر�ض ب�إيمان ورجاء ومح ّبة ،وخدمك �أيها الم�سيح بغيرة
مجده يا مخ ّل�ص في
وعبادة م�ستقيمة ،وخد َم العالم ومذابحك بغيرة ر�سول ّيةّ ،
ملكوت ال�سماوات».

ُولد الأب نبيه في العام  1942في بلدة الهالل ّية .هو �سليل عائلة كريمة من عائالت
تلك البلدة ،معروفة وم�شهود لها بتجذرها في الإيمان ...عمل في دير المخ ّل�ص منذ
مطلع �شبابه في ال�صيانة الكهربائ ّية ،وت�أثر بحياة الرهبان الديريّة .وك�أبونا ب�شارة �أبو مراد
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راوده حلم الدخول �إلى دير المخل�ص وهو في الحادية والع�شرين من العمر ،بعد خبرة
�شباب ّية كبيرة في العالم .فتخ ّلى عن العالم ومجده الباطل ،ودخل الدير ،و�أبرز نذوره
الم�ؤ ّقتة في ال�ساد�س من �آب  1964والم�ؤبّدة بعد �أربع �سنواتّ ،ثم �سيم كاهنًا في الحادي
والع�شرين من �أيلول من العام  1969عن يد المث ّلث الرحمات المطران با�سيليو�س
خوري .وطيلة هذه الفترة كان يعمل في الدير والمدر�سة المخ ّل�ص ّية في ال�صيانة العا ّمة
الكهربائ ّية والميكانيك ّية واليدويّة ّ
بكل دراية وخبرة وتـم ّر�س ،فكان -على ما جاء في
الرهباني ــ «كيفما قلبتَه تج ُده واق ًفا».
�سج ّله
ّ
في العام  1971ع ّينته الرهبان ّية في مركزها في الزرقاء الأردن الخارجة من �أو�ضاع
مترديّة �أمنيًّا واجتماعيًّا على �أثر اال�شتباكات الطاحنة التي دارت رحاها بين الجي�ش
أردني من جهة ،والفدائ ّيين الفل�سطين ّيين من جهة �أخرى ،فعمل جاه ًدا ،في ّ
ظل تلك
ال ّ
الأجواء ال�صعبة والمعقّدة ،على النهو�ض بالرع ّية وبمدر�ستها الثانويّة ،فا�ستطاع ب�صالته
وبحنكته و�سرعة بديهته وح�سن �إدارته على �إعادة اللحمة بين فئات المجتمع في تلك
الرع ّية من خالل خلق �شبكة من التوا�صل مع جميع تلك الفئات وال �س ّيما مع من هم في
مواقع الم�س�ؤول ّية م ّما �ساعده على تلبية مراد ّ
كل من ق�صده بمطلب ،فار�ضً ا احترا َمه بقوة.
وهذا ما لم�سته �شخ�صيًّا بخالل خدمتي في تلك المدينة.
وكما في الزرقاء ،كذلك في عمان التي نُقل �إليها في العام  1976كرئي�س
أ�سقفي عا ّم لمطران بترا وفيالدلفيا و�شرق
للمحكمة اال�ستئناف ّية الكن�س ّية ومن ثَم كنائب � ّ
الأردن حيث �أح�سن الإدارة في ّ
كل ما كانت تُ�سند �إليه من مهمات ...وما زال العديد من
الذين عا�صروه في تلك الحقبة يذكرونه ّ
بكل فخر وتقدير .ويذكرون غيرته ومواقفه
ال�صلبة لت�أمين م�صالح الرع ّية والأبر�ش ّية والرهبان ّية ،ال يهاب �أح ًدا وال يُراعي م�صالح �أحد،
الحق.
�إ ّال ما هو لإحقاق ّ
بعد الأردن نقلته الإدارة الرهبان ّية الى الأرا�ضي المق ّد�سة حيث �أم�ضى ما يزيد على
الخم�س ع�شرة �سنة متنق ًال بين الطنطور والقد�س ويافا وحيفا ي� ّؤ�س�س ويخدم الرعايا
وير�أ�س المحكمة الكن�س ّية البدائ ّية ...وكما في الأردن ،كذلك في فل�سطين ،عمل د�أبه على
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�أن يكون المثل ال�صالح �أمام الجميع ،مثبتًا �أي�ضً ا جدارته في ن�سج �أف�ضل العالقات
خ�صو�صا للعجزة من �أبناء رعاياه.
االجتماع ّية مع محيطه ،ومت ّمي ًزا في خدمته ومح ّبته
ً
نقلته الإدارة الرهبان ّية بعد ذلك لير�أ�س دير المالك ميخائيل في ع ّميق المنا�صف
ف�أم�ضى ت�سع �سنوات يخدم ّ
بكل غيرة الرعايا الخم�سة المحيطة بالدير ،على الرغم من
ويهتم ب�أرزاق الدير وب�أرزاق دير مار اليا�س ر�شم ّيا المه َّدم ب�سبب
تق ّدمه في ال�سنّ ،
الأحداث الأليمة في تلك المنطقة في ثمانينات القرن الما�ضي.
رئي�سا لدير الق ّدي�سة تقال في عين الجوزة حيث
في العام  2010ع ّينته الرهبان ّية ً
�أم�ضى ثالث �سنوات يعتني بالأرا�ضي ويعمل على تح�سين مداخيل الدير وترميمه،
�صحته الج�سديّة
ويخدم رع ّية باب مارعّ ،ثم في العام  ،2016وقد تق ّدم به العمر وباتت ّ
ت�ضعفُ ،عيِّن في دير الق ّدي�س جاورجيو�س في المزيرعة للنقاهة ولم�ساعدة الرئي�س
�صحته ،ليعي�ش بين
هناك ،الى �أن انتقل نهائيًّا في العام  2017الى الدير العامر ،وقد �ساءت ّ
�إخوانه من الرهبان يمار�س ال�صلوات الديريّة على قدر الم�ستطاع ،والحياة الجماع ّية على
الرب م�ساء يوم الخمي�س الواقع فيه
�صحته ،الى �أن �أ�سلم الروح بين يدي ّ
ما �سمحت به ّ
الرابع ع�شر من �شهر حزيران للعام �ألفين وثمانية ع�شر.
طالب الحيا َة الرهبان ّية
في فحوى الحوار الذي يدور بين الرئي�س العا ّم والراهب ِ
الرهباني
المتق ّدم الى النذور المق ّد�سة ،يُلفت ذاك نظ َر هذا الأخير الى �أن �سلوك الطريق
ّ
الروحي
لي�س مفرو�شً ا بالزهور والرياحين ،بل هو طريق �صعب يتط ّلب الجهاد والكفاح
ّ
اليومي» لأجل الم�سيح ،على ما قال بول�س الر�سول�« :إنّنا
الذي قد ي�صل الى ح ّد «الموت ّ
الرب �سيحا�سب لي�س على
لأجلك نُمات النهار ك ّله» (2كور  .)10/4ويح ّذره من �أ ّن ّ
مقدار الوعد ،بل على مقدار التنفيذ.
يج�سد في الواقع ما التزم به �أمام
الأب نبيه جاهد في مختلف مراحل حياته لكي ّ
الرب
الرب و�أمام جماعة الإخوة .م�ستنه�ضً ا دائ ًما قواه لمتابعة الم�سيرة ،م ّتك ًال على نعمة ّ
ّ
وعلى مجالدته و�صبره.
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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 اليَ�ضيع لديه �أج ُر ٍ
�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.
ّ
مجدك على الأر�ض» و�أَ�سم ْعه
مجد في ال�سموات ،هذا الذي ّ
«�أ ّيها الم�سيحّ ،
�صوتك الحنون�« :أُدخل الى فرح �س ّيدك» ،غاف ًرا له ّ
كل ز ّالته وخطاياه.
�إلى الأم 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
القلب ّية الحا ّرة ،طالبًا الى المخ ّل�ص الإلهي �أن ينمينا جمي ًعا في القدا�سة ،ويع ّو�ض على
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 العا ّم الفائق االحترام� ،أتق ّدم
بالتعزية القلب ّية �أي�ضً ا من عائلة الفقيد� :أختيه و�أبناء �إخوته و�أخواته وجميع �أهله و�أقاربه
و�أن�سبائه ،ومن ّ
كل َمن عرفه و�أح ّبه ،ومنكم جمي ًعا �أيّها الح�ضور الكريم ،الذين �أتيتم
لوداع الأب نبيه الراقد على رجاء القيامة الأبديّة.
أتوجه بال�شكر العميق ،با�سم الرئي�س العام وبا�سم �أبناء ب.م.كاف ًة ،الى �سيادة
كما � ّ
راعي الأبر�ش ّية المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد ال�سامي االحترام لتر�أ�سه هذه ال�صالة الجنائزيّة،
رحال وع�صام يوح ّنا دروي�ش الموقرين ،والى
والى �صاحبي ال�سيادة المطرانين اليا�س ّ
ح�ضرة الرئي�ستين العا ّمتين والأخوات المحترمات ،و�إلى ّ
كل َمن �أبرق �أو اتّ�صل مع ّزيًا،
والى ّ
كل َمن تك ّبد عناء ال�سفر للم�شاركة في ال�صالة الوداع ّية للراحل الأب نبيه �صافي،
العلي القائم من بين الأموات.
داعيًا للجميع بطول العمر المغمور ب ِنعم الإله ّ
>

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 ّبـ ًدا!

2

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 ّبـ ًدا!

3

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 ّبـ ًدا!

4

عم الأب فادي الفحل ،و�أُقيم
الثالثاء  14ت�شرين الثاني  ،٢٠١٧تو ّفي زياد نديم الفحلّ ،
له ج ّناز يوم الخمي�س  16ت�شرين الثاني  ٢٠١٧في كني�سة �آجيا �صوفيا في �صيدنايا.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!
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5

الجمعة  26كانون الثاني  ،٢٠١٧توفيت �سي�سيليا عبدو �إ�سكندر ،والدة الأب جورج
�إ�سكندر ،و�أُقيم لها ج ّناز يوم ال�سبت  28كانون الثاني  ٢٠١٧في دار العناية ــ ال�صالح ّية.
ليكن ذكـرها مـ�ؤ ّبـ ًدا!

6

� 20شباط  ،٢٠١8توفي ن�سيب مارون �إيل ّيا (� 83سنة)� ،شقيق المطران جان عادل
�إيل ّيا ،و�أُقيم له ج ّناز يوم � 21شباط  ٢٠١8في كني�سة ال�س ّيدة في مغدو�شة ،تر�أّ�سه
مطران الأبر�ش ّية �إيلي ب�شارة الح ّداد.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!

7

الإثنين � 12آذار  ،٢٠١8توفّي جورج اليا�س �إبراهيم ،والد الأب نداء �إبراهيم،
و�أُقيم له ج ّناز يوم الثالثاء � 13آذار  ،٢٠١8في كني�سة �س ّيدة النياح في م�شغرة.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!

8

عم الأب فادي الفحل،
الجمعة  15حزيران  ،٢٠١8توفّي با�سيل �سعد الفحلّ ،
و�أُقيم له ج ّناز يوم ال�سبت  16حزيران  ٢٠١8في كني�سة �آجيا �صوفيا في �صيدنايا.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!

9

الأربعاء  18ت ّموز  ،٢٠١8توفّي مارون طنّو�س �أبو زيد� ،شقيق الأب �سليمان �أبو
زيد ،و�أُقيم له ج ّناز يوم الخمي�س  19ت ّموز  ٢٠١8في كني�سة الق ّدي�س جاورجيو�س
في كفريّا.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!

10

الإثنين  2ت ّموز  ،٢٠١8توفيت لوري�س عا�صي فرح ،ع ّمة الأب عبداهلل عا�صي،
الق�صاع.
و�أُقيم لها ج ّناز يوم الثالثاء  3ت ّموز  ٢٠١8في كني�سة الق ّدي�س ــ ّ
ليكن ذكـرها مـ�ؤ ّبـ ًدا!
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11

الجمعة  20ت ّموز  ،٢٠١8توفيت كتّورة يو�سف الحايك ،والدة الأبوين نقوال
وجوزيف �صغبيني ،و�أُقيم لها ج ّناز يوم الإثنين  23ت ّموز  ٢٠١8في دار العناية-
ال�صالح ّية.
ليكن ذكـرها مـ�ؤ ّبـ ًدا!

12

الثالثاء  24ت ّموز  ،٢٠١8توفّي داني برج�س الفرح وريتا جوزيف ري�شا الفرح،
�شقيق الأب �سالم الفرح وزوجته ،و�أُقيم لهما ج ّناز يوم الأربعاء  25ت ّموز ٢٠١8
في كاتدرائ ّية �س ّيدة النجاة في زحلة.
ليكن ذكـرهما مـ�ؤ ّبـ ًدا!

13

ال�سبت  28ت ّموز  ،٢٠١8توفّي عفيف نخله جرجورة ،والد الأب �سليمان
جرجورة ،و�أُقيم له ج ّناز يوم الأحد  29ت ّموز  ٢٠١8في كني�سة ال�س ّيدة في القريّة.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!

14

الثالثاء � 21آب  ،٢٠١8توفيت تريز يو�سف خليل جبرائيل ،والدة الأخ جورج
�شعيا ،و�أُقيم لها ج ّناز يوم الأربعاء � 22آب  ٢٠١8في كني�سة مار عبدا ــ رومية
المتن.
ليكن ذكـرها مـ�ؤ ّبـ ًدا!

15

عم الأب �إبراهيم
الخمي�س � 6أيلول  ،٢٠١8توفّي يو�سف �إبراهيم الح ّدادّ ،
الح ّداد ،و�أُقيم له ج ّناز يوم ال�سبت � 8أيلول  ٢٠١8في كني�سة مار اليا�س في علما
ال�شعب .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!
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زيارة غبطة البطريرك يو�سف العب�سي الى دير المخ ّل�ص في � ٢٤شباط ٢٠١٨

زيارة تيمور جنبالط الى دير المخ ّل�ص في  ٢٧ني�سان ٢٠١٨

زيارة الكردينال ليوناردو �ساندري الى دير المخ ّل�ص في � ١٢أيّار ٢٠١٨

الذبيحة الإلهيَّة على درب القدا�سة في  ٢٣حزيران ٢٠١٨

زيارة غبطة البطريرك يو�سف العب�سي الى دير ميثون في ّ ١١تموز ٢٠١٨

البابوي جوزيف �سبيتيري في ّ ١٩تموز ٢٠١٨
الهيئة القانونية تهنّئ ال�سفير
ّ

ال�شمام�سة الإنجيليّون الثالثة �سليمان ك�شا�شة وروني ح ّداد وجورج عنتر

أرتوازي في دير ال�سيّدة في � ٢٠شباط ٢٠١٨
تد�شين البئر ال
ّ

ترميم دير مار با�سيليو�س في روما من الخارج

القاعة الرعوية ومر�آب كني�سة مار يو�سف ـ حو�ش الأمراء

١

دير المالك
ميخائيل في
يتجدد
ع ّميق
ّ

٢

٣

٤

 ١ـ باحة الدير �أثناء الترميم
 ٢ـ وبعده
 ٣ـ �صالون الدير ـ �أثناء الترميم
 ٤ـ وبعده
 ٥ـباحة الدير مع واجهة المائدة
والمطبخ

٥

