


1

ة
���
��
�ي
���
ح�

�ا
���
ت�
���
��
�ت
���
ف�
ا

الأر�شمندريت اأنطوان ديب ب.م.

كلمة الرئي�س العاّم

 
ّ
يطيب لي اأن اأتاأّمل معكم في هذا الي�م المبارك بكلمات م�ؤ�ّص�صنا ال�صيفي

اأماكن  من  بكم  وجئت  ة 
ّ
رهباني قربانة  رتكم 

ّ
و�صي اأ�ّص�صتكم  »اأنا  الذكر:  ال�صعيد 

الكلمات  هذه  المقّد�س«:   
ّ
الكهن�تي بال��صم  وكّملتكم  قة 

ّ
متفر وبالد  مختلفة 

ة، 
ّ
ة« اأي وثيقة يعلن فيها اإرادته الأخيرة في تاأ�صي�س الرهباني

ّ
اأرادها الم�ؤ�ّص�س »و�صي

ومن  �صهم 
ّ
وتكر التزامهم  م��ص�ع  ومن  اأمرهم  من  نة 

ّ
بي على  الرهبان  ليك�ن 

، متجّنبين بذلك 
ّ
تحديد ه�يّتهم، في�صّ�ب�ا الم�صيرة نح� هدف حياتهم الأ�صا�صي

عظة الرئي�س العاّم

�س  في قّدا�س عيد الم�ؤ�سِّ

في ٢٥ ت�سرين الثاني ٢٠١٧ 
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الع�دة  اأق�صد  بتاأّملي هذا معكم  كّل ف��صى و�صياع قد يربكهم ويعّثر ُخطاهم. 

اأعّمق  بذلك  ، عّلي 
ّ
الحي الحياة والماء  الينابيع، حيث �صخرة  اإلى  الجذور،  اإلى 

ة الذي ه� حا�صر كّل واحد مّنا، هذا الحا�صر 
ّ
اإيمانكم واإيماني بحا�صر الرهباني

يُ�صيء  التاريخ، فنبنيه مًعا، مترّفعين عن كّل ما  ل في  المتاأ�صّ القديم،  الغارق في 

اإليه، وبالتالي اإلينا واإلى الآباء والأجداد، واأوّطد رجاءكم ورجائي بم�صتقبل زاٍه، 

�صه لأجيالنا الطالعة. ّ
ن�ؤ�صِ

 ول �صّك على �صخرة ي�ص�ع الم�صيح، 
ّ
١ ــ  اأنا اأ�ّش�شتكم: لقد اأ�ّص�صنا ال�صيفي

ليك�ن بناوؤنا را�صًخا ومنيًعا على الق�ات المعادية لنا، وما اأكثرها في زمننا، اأَو لم 

ته على ا�صم المخّل�س؟
ّ
يُ�َصمِّ رهباني

لأنّها  تاريخها  الخير، على مدى  ة من 
ّ
الرهباني اأت�صاءل معكم كم عملت 

م�ؤ�ّص�صة على الم�صيح؟ ل �صّك اأنّها عملت الكثير الكثير! وهذا ما يجب اأن يدفعنا 

�ص�ن هلل تعالى، ولي�س لنا حياة في ذواتنا، 
ّ
اإلى المزيد من ال�عي لحقيقة اأنّنا مكر

�س.
ّ
واإلى المزيد من الإرادة لنعمل ب�حي من حقيقة هذا التكر

لتكم اإلى، نقلتكم من  رتكم يعني حَ�ّ
ّ
٢ ــ و�شّيرتكم قربانة رهبانّية: �صي

و�صع اإلى و�صع اآخر. هذا التح�يل يتطّلب عمل الروح وعماًل ترب�يًّا. اإّن عمل 

راهنة  ة 
ّ
وط�اعي ملم��صة  ة 

ّ
و�صفافي مت�ا�صًعا  ا�صتعداًدا  علينا  ي�جب  هذا  الروح 

وتنقية دائمة. واإَِنّ العمل الترب�ّي ه� اأكثر من تثّقفنا ب�صتى العل�م، ول ينتهي على 

ب بالتالي 
ّ
تها، وتتقر

ّ
تنا لتحّقق اأكثر فاأكثر اإن�صاني

ّ
مقاعد الدرا�صة. اإنّه �صقل ل�صخ�صي

�صيئًا ف�صيئًا اإلى مثالها الذي على �ص�رته ُخلقت. لذا فاإّن روح التلمذة هي رفيقتنا 

ق�صى علينا.
ُ
وهي �صمانتنا لئاّل ن�صتكبر في

به  ب 
ّ
يُتقر ما  كّل  ه�  والقربان  المقّد�س،  القربان  خبز  فهي  القربانة  اأّما 

ات 
ّ
اإنّها مجم�ع حب القربانة!  اأجمل �ص�رة  اإلى اهلل تعالى من ذبيحة وغيرها. ما 

ثّم قامت ونمت وكبرت ون�صجت  فهنالك ماتت  المزروعة هنا وهناك،  القمح 
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�صت لتقلبات الأيّام، فنالت ن�صيبها من الأمطار 
ّ
و�صارت بل�ن الذهب بعدما تعر

بها �صاحبها  الح�صاد، وذهب  المنجل  فيها  واأعمل  ال�صم�س،   
ّ
والأه�اء ومن حر

اإلى  از 
ّ
الخب المطحنة ليطحنها، واأخذها  اإلى  التاجر  نقلها  ثّم  اإلى الأهراء لتخزن، 

اإلى  ولتقّدم  اهلل  مذبح  على  يُقّدم  قربانًا  لتك�ن  بالنار  وخبزها  فعجنها،  الفرن 

الم�ؤمنين لياأكل�ها وليتجّددوا بع�صهم ببع�س وباهلل.

ة فهي ن�صبة اإلى راهب، والراهب ه� من تخَلّى عن ملّذات 
ّ
اأّما �صفة رهباني

الدنيا واعتزل النا�س اإلى الدير طلبًا للعبادة.

هكذا نحن على مثال حّبات القمح، اأتينا من اأماكن مختلفة، تماًما كما يق�ل 

الم�ؤ�ّص�س في و�صّيته. دعانا الربُّ كّل واحد با�صمه، ويُفتر�س فينا كحّبات القمح التي 

ا�صتحالت قربانة اأن نك�ن قد ُزرعنا في الأر�س ومتنا ونبتنا ون�صجنا ولفحتنا الريح 

بالحجارة  وُطحّنا  الأهراء  في  وُجمعنا  وُخزنّا  بالمنجل  وح�صدنا  ال�صم�س  ولّ�حتنا 

وُعجّنا بالماء وُخبزنا بالنار، ف�صرنا هذه القربانة الرهبانّية المقّدمة بال عيب للرّب.

ة، اأي ج�صًما واحًدا، بعد اأن كّنا اأفراًدا 
ّ
يكفي اأن نت�صّ�ر ذواتنا قربانة رهباني

بالحجر  وُطحن  الأهراء  في  وُحب�س  بالمنجل  وُقطع  التراب  في  مات  قين، 
ّ
متفر

من  الكلمات  هذه  تحمل  كم  ذبيحة.  اأي  قربانًا  اهلل  اإلى  ب  ليقرَّ بالنار  واأُحرق 

المعاني ال�صامية والرمزيّة مًعا؟

اإلى عائلة جديدة، عائلة  الدير، وانتمينا  الأر�صّية ودخلنا  لقد تركنا عائالتنا 

الرهبانّية، لنتربّى على عطاء الذات هلل ولالآخرين، لنم�ت عن العالم ونحيا هلل وحده.

ل  تنا مكِمّ
ّ
٣ ــ وكّملتكم بالو�شم الكهنوتّي المقّد�س: الكهن�ت في رهباني

اأ�صا�س. ما اأجمل ما ُكتب  ا  اأي�صً ة. هي الأ�صا�س وه� التابع ولكّنه 
ّ
للحياة الرهباني

العالية  ة 
ّ
الرهباني الحياة  »مثال  مراد   اأب�  ب�صارة  الأب  اهلل  خادم  قبر  ل�حة  على 

ة المقّد�صة في مطلعها: 
ّ
ت فرائ�صنا الرهباني  ال�صامي«. وقد ن�صّ

ّ
والكمال الكهن�تي

ة...«. 
ّ
ة، اإكليريكي

ّ
ة منّظمة رهباني

ّ
ة المخّل�صي

ّ
ة البا�صيلي

ّ
»الرهباني
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 الكهن�ت و�صم، وال��صم و�صع �صمة اأو عالمة، وه� دفع اإنّه �صّر مقّد�س، 

اإنّه  تماًما.  العماد  ك��صم  اإنّه  الأبديّة.  واإلى  الحياة  مدى  يالزمنا  ونتلّب�صه،  يتلّب�صنا 

الذبيحة  يُقّدم  تعني من  القريب. كلمة كاهن  الخدمة، خدمة اهلل وخدمة  كهن�ت 

اإلى الإله. واأف�صل ذبيحة هي ذبيحة الذات، فن�صبح هكذا، عن غير ا�صتحقاق مّنا، 

ع«، وبذلك ن�صترك بكهن�ت الم�صيح. ب والقابل والم�زَّ كالم�صيح »المقرِّب والمقرَّ

اأن نم�ت لأجله. وت�صتحّق  بل  له ذواتنا  نبذل  اأن  الم�صيح  د 
ّ
ال�صي ي�صتحّق 

تنا اأن ن�صّحي لأجلها لنعّلي بنيانها ونزيد اأمجادها!  وي�صتحّق قطيع الم�صيح 
ّ
رهباني

اأن نبذل ذواتنا لأجله.

اأن  قبل  وللنف��س  ة 
ّ
وللرهباني هلل  باأنّكم  منكم،  واحٍد  بكّل  كبيرة  ثقتي 

تك�ن�ا لذواتكم.

رهبان  اإنّنا  المقّد�س!   
ّ
الكهن�تي بال��صم  تكّملنا  ة 

ّ
رهباني قربانة  نحن 

المخّل�س. لينعم علينا الرّب باأن نك�ن جديرين بهذا الإ�صم، ولنعقد العزم على 

مزيد من الإلتزام ال�اعي بالدع�ة التي ُدعينا اإليها، نج�ّصده ب�صعي اأف�صل اإلى عي�س 

ال�صمير  ونُر�صي  المخّل�س  فنمّجد  �صامية.  ة 
ّ
كهن�تي ور�صالة  ة 

ّ
مثالي ة 

ّ
رهباني حياة 

ة دوام النم� والزدهار.
ّ
ونكتب للرهباني

 



ثالث ذخائر جديدة 

من الأب ب�شارة اأبو مراد

بقلم الأب مكاريو�س هيدمو�س المخّل�شّي 

الف�صيح  ة 
ّ
الرهباني اأر�صيف  في   

ّ
الي�مي عملي  اأثناء  اأ�صادفه  ما  اأجمل  من 

على  القّدي�صين.  ين 
ّ
المخّل�صي واأ�صاقفتنا  واآبائنا  رهباننا  َ�ر  و�صُ كتابات  والمتنّ�ع، 

، ينتابني �صع�ر بالرهبة والرع�صة والده�صة اأمام ما 
ّ
الرغم من اأّن هذا العمل روتيني

تراه عيناي وتلم�صه يداي من ذخائر ل تُقّدر بثمن.

خزانة  �صمن  عثرت،  عندما  بي  حّل  الذي  ال�صع�ر  بهذا  الي�م  اأ�صارككم 

 ،1796 مخط�طاتنا، التي يناهز عددها الثالثة اآلف، على مخط�ط يحمل الرقم 

دم�ف�صكي  الأب  تاأليف  من   ،»
ّ
الإلهي العلم  اأي  الماتفي�صكا  ر�ص�م  »في  عن�انه 

 وترجمة الأب ي��صف اليا�س دب�س، يحت�ي منهج تعليم الفل�صفة والاّله�ت 
ّ
الي�ص�عي

التا�صع ع�صر وبداية القرن الع�صرين، وقد ن�صخته يد »الأخ ب�صارة  اأواخر القرن  في 

اأبي مراد بزّي راهب با�صيلي مخل�صي في دير 

المخل�س م�صم��صة في المدر�صة ب م في اأّول 

اآب �صنة 1881«، اأي عندما كان بعُد طالبًا في 

ز هذا المخط�ط 
ّ
ة دير المخّل�س. يتمي

ّ
اإكليريكي

 
ّ
الأرج�اني بَلْ�نَيه  الجميل   

ّ
الرقعي بخّطه 

�صه 
ّ
تعر وبعدم  المزرك�صة  وبعناوينه  والأ�ص�د 

اآخره،  الى  اأّوله  من  ح�صرة  اأّي  اأو  �صرر  لأّي 

بذلك  فه�  �صفحة.   627 �صفحاته  عدد  ويبلغ 

ا ل ي�صّك اأحد بن�صبتها  ة ثمينة جدًّ
ّ
ذخيرة مخّل�صي

الى الأب ب�صارة نف�صه.
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الأب  بخّط  �صالة  هي  الثانية  الذخيرة 

اأب� مراد، كان يتل�ها على دودة الحرير،  ب�صارة 

 
ّ
المخّل�صي كي�رك  اأنط�ن  الأب  �صهادة  بح�صب 

الأب  ال�صفحة.  قفا  على  المدّونة   )1960+(

في  عليه  و�صهر  ب�صارة  الأب  عاي�س  كي�رك 

مر�صه الأخير و�صمع منه، عندما كان وحده معه 

في غرفته »اأ�صعر باأّن قلبي كلهيب نار«.

اأبيه  الى  ابٍن  هديّة  هي  الثالثة  الذخيرة 

البا�صا  ق�صطنطين  الخ�ري  من  اأي  ومربّيه، 

مراد  اأب�  ب�صارة  الخ�ري  الى   
ّ
المخّل�صي

كتاب  اإنّه   .1911 �صباط   24 في   
ّ
المخّل�صي

�صنة  بيروت  في  المطب�ع  الإفخ�ل�جي�ن 

ح�لي  ب�صارة  الأب  ا�صتعمال  في  بقي   .1887

ا�صتفان�س  الأب  يد  الى  ينتقل  اأن  قبل  �صنة،   19

.
ّ
المخّل�صي اليا�س 

»طوبى للذين اآمنوا ولم يروا«.

اأ�ضكر الرّب المخّل�ص ي�ضوع الم�ضيح الذي ينعم علّي باأن اأق�ضي نهاري مع هذه 

ال�ضفحات  اآالف  من  لنا  خّلفته  ما  القّدي�ضة، من خالل  النفو�ص  من  الطغمة 

الرهبانّية  �ضيرة  تروي  التي  والمرا�ضالت  المذّكرات  ومن  الروحّية  والكتابات 

وحركتها ونمّوها لحظًة بلحظة.

�ص البع�ص  اأملي اأن ينتقل هذا ال�ضغف بالعدوى اإلى رهباننا الجدد، فيتخ�ضّ

منهم في مجال التوثيق واالأر�ضفة، فتكتمل الم�ضيرة وتتوا�ضل حلقاتها من جيل 

اإلى جيل.
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بة؟، هل هذا ت�صبيه بياني؟ اأو و�صف 
ّ
ما معنى اأن يك�ن المرء نفحة الم�صيح الطي

 لحقيقة راهنة؟ من اأطلقه؟ وهل له جذور في تاريخ �صعب العهد القديم؟ واإذا كان 
ّ
واقعي

التزامات معينة؟ لالجابة  بة فهل يتطلب هذا ال��صف 
ّ
الطي الم�صيح   فعاًل نفحة 

ّ
الم�صيحي

ة بعهديه القديم والجديد، 
ّ
على هذه الأ�صئلة �ص�ف ن�صرح الم��ص�ع من وجهة نظر كتابي

ا �ص�ف ن�صتفيد من  ، واأي�صً
ّ
ة فنرى بعدها الكري�صت�ل�جي

ّ
وكذلك من وجهة نظر له�تي

لهذه  التب�صيرّي  بالمعنى  بحثنا  لننهي  نف�صه،  الم��ص�ع  ت�صرح هذا  التي  ة 
ّ
الآبائي المراجع 

النفحة.

بة فيقّدمها هلل عبادة وي�صنع للبّخ�ر 
ّ
يتكّلم العهد القديم عن رائحة البّخ�ر الطي

مذبًحا، )خر 1/30 �� 10(، )1 مل�ك 50/7(، )عد 8/7(، ذبيحة من الّطيب كانت تقّدم 

ب الرائحة مقّدم هلل )حز 19/16، 28/20(. وهكذا 
ّ
هلل كّل �صباح وكّل م�صاء، بخ�ر طي

)حك  ة 
ّ
لالأل�هي المقّدم  الحمد  عن  ر 

ّ
تعب الدخان  من  دوائر  في  ال�صاعد  البّخ�ر  رائحة 

ّ
بقلم الأب ن�صال جبلي المخّل�صي

ب�ة الطيِّ الم�ش�يح  نفح�ة  نح�ن 

المعنى الكتابّي ١

مقّدمة
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21/18، مز 2/141، روؤ 2/8 �� 5، روؤ 8/5(، وكذلك يتحّدث العهد القديم عن ذبيحة 

 ،9/1 18/29، لويّين  )الخروج  �صفر  الرّب وذلك في  بة وتر�صي رائحتها 
ّ
رائحتها طي

بة ي�صيران اإلى ذبيحة الم�صيح في العهد 
ّ
عدد 36/29( فالبخ�ر والذبيحة ذات الرائحة الطي

ة عند اهلل الآب.
ّ
الجديد المر�صي

اإّن هذه العبادة حّققها الم�صيح، فلقد قّدم ذاته قربانًا وذبيحة مقب�لة لدى اهلل اأبيه، 

 الم�ؤمن بي�ص�ع اأن 
ّ
ة مقب�لة لدى اهلل. وعلى الم�صيحي

ّ
اأي اإّن حياته بُذلت كتقدمة ومحب

تقّدم�ا  اأن  اهلل  براأفة  »اأنا�صدكم  الم�صيح،  د 
ّ
ال�صي مثال  الرائحة على  بة 

ّ
طي تقدمة  ذاته  يقّدم 

2/12(، وفي  ة« )روما 
ّ
الروحي ة عند اهلل، فهذه هي عبادتكم 

ّ
ة مر�صي

ّ
ذواتكم ذبيحة حي

نا وجاد 
ّ
اأحب الذي  الم�صيح  �صيرة  ة 

ّ
المحب في  »�صيروا  الر�ص�ل:  ب�ل�س  يق�ل  اآخر  م��صع 

و   .)18/4 ي 
ّ
فيلب )راجع   )2/5 )اأف�ص�س  الرائحة«  بة 

ّ
طي هلل  وذبيحة  قربانًا  لأجلنا  بنف�صه 

بة بح�صن الكرازة، وبالأعمال الم�صبعة 
ّ
 اأن ين�صر رائحة الم�صيح الطي

ّ
كذلك على الم�صيحي

من روح البذل والعطاء وتقدمة الذات.

في  فيق�ل  اهلل،  لدى  مقب�لة  رائحة كريهة غير  ي�صبح  اأن  من   
ّ
الم�صيحي فليحذر 

�صفر اأ�صعيا 13/1 : »ل تع�دوا تاأت�ني بتقدمة باطلة )معيبة( اإنّما البخ�ر رج�س )رائحته 

كريهة( لدّي«.

نحن  اأنّنا  الن�ّس  واإطار   ،15/2 ك�ر   2 الآية  في  ب�ل�س  كتبه   
ّ
ب�ل�صي تعبير  هذا 

ي�ؤمن�ن  للذين  حياة  رائحة  فنحن  والقائم،  المائت  الم�صيح  ي�ص�ع  الرّب  معرفة  رائحة 

ونحن رائحة م�ت للذين ل ي�ؤمن�ن.

ين�صر  الميالد  من  وانطالًقا  ا، 
ًّ
مر المغارة  طفل  المج��س  يهدي  الميالد     في 

 رائحة ي�ص�ع الطفل بالمقدار نف�صه الذي يتماهى به مع اتّ�صاع هذا 
ّ
الم�صيحي

الإله الذي اأ�صبح طفاًل �صعيًفا �صغيًرا ل قّ�ة له.

المعنى الكري�شتولوجّي للرائحة الطّيبة ٢
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   في الفداء وقبل ب�صعة اأيّام قليلة ت�صكب مريم اأخت لعازر على ي�ص�ع عطر 

ات هائلة )ي� 1/12 �� 8(، لت�صتبق حدث ال�صلب 
ّ
الناردين الغالي الثمن وبكّمي

»لقد  ذلك:  عن  ه�  ر 
ّ
عب كما  بة 

ّ
طي الم�صيح  رائحة  فتك�ن  والدفن  والم�ت 

فداء  عطر  لين�صر   
ّ
الم�صيحي فياأتي   ،)12/26 )مت  دفنه«  لأجل  ذلك  فعلت 

ًة هلل 
ّ
ه بذبيحة ال�صليب فيقّدم ذاته ذبيحًة مر�صي

ّ
ة يت�صب

ّ
د الم�صيح في كّل مر

ّ
ال�صي

.
ّ
 رائحة طيب روحي

ّ
غير دم�يّة، فيقبلها الرّب على مذبحه ال�صماوّي العقلي

ب الرائحة 
ّ
   في خدر العر�س الإلهّي يق�ل �صفر ن�صيد الأنا�صيد 3/1: »عبيرَك طي

ه عرو�ُس ن�صيد الأنا�صيد ح�ص�َر 
ّ
تك العذارى«، ت�صب

ّ
اأحب وا�صمَك عطر فلذلك 

فه )ن�س 12/1(، كما يدع�ها العري�س: 
ْ
حبيبها بعطر الناردين الذي يف�ح َعر

العرو�س  بين  الت�صابه  هذا   ،)10/4 )ن�س  اأريج«  كّل  يف�ق  طي�ِبك  »واأريج 

والعري�س بم�صاألة العطر ي�حي حالة التحاد التاّم بينهما، تماًما كما قال الرّب 

ين »اأنتم ن�ر العالم« كذلك ي�صف 
ّ
عن نف�صه »اأنا ن�ر العالم« وقال عن الم�صيحي

ة 
ّ
�صفر ن�صيد الأنا�صيد عطر العري�س )ي�ص�ع( وعطر العرو�س )النف�س الم�صيحي

منهما  تف�ح  التي  بة 
ّ
الطي بالرائحة  ومّتحدين  متطابقين  ويجعلهما  الم�ؤمنة(، 

والحّب  الع�صق  عن  الناتج   
ّ
الروحي والقران  التحاد  حالة  على  دللة  وهذا 

الم�ؤمن  بين  ة  تدّل على عالقة خا�صّ بة 
ّ
الطي الم�صيح  نفحة  بالمخت�صر   .

ّ
الإلهي

 فائق 
ّ
)التلميذ ــ المب�ّصر( وي�ص�ع الم�صيح نف�صه. وهذه النفحة هي بُعٌد �ص�في

 
ّ
الخال�صي الم�صيح  ي�ص�ع  بحدث  المب�ّصر  الر�ص�ل  كرازة  بها  تّت�صف  الطبيعة 

ة اهلل للب�صر.
ّ
 الذي تّم بمنتهى محب

ّ
المجاني

»هذه  قائاًل:   
ّ
الني�صي غريغ�ري��س  ي�صّدد  بة، 

ّ
الطي الم�صيح  رائحة  اهلل  اأمام  نحن 

رائحة الف�صائل، واحد تف�ح منه رائحة ف�صيلة الفطنة، والآخر رائحة ف�صيلة الحكمة، اأو 

 قائاًل: »هناك عالقة بين عطر الناردين في 
ّ
العدل...«، كما ي�صيف غريغ�ري��س الني�صي

المعنى الآبائّي ٣
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اأن ناأخذ بعين العتبار  10/4(، فعلينا  الإنجيل وعطر العرو�س في ن�صيد الأنا�صيد )ن�س 

هذا الت�صابه بين عطر الناردين الغالي الثمن الذي �ُصكب على راأ�س ال�صيد ) ي� 3/12(، 

وعطر العرو�س الذي اأفاح رائحة العري�س.

ه ب�ل�س العرو�س بالعري�س في ف�صائله، م�صّ�ًرا بعطره الجمال الذي ل 
ّ
هكذا ي�صب

يدنى منه وذلك من ثمار الروح: الحّب والفرح وال�صالم وما �صابه، �صنع عطره وا�صتحّق 

بة، ولقد ا�صتن�صق ب�ل�س هذه النعمة غير المدركة 
ّ
اأن يُدعى اأو ي�صير رائحة الم�صيح الطي

قدر  على  منها  لياأخذوا  بة 
ّ
طي كرائحة  لالآخرين  نف�صه  واأعطى  نعمة  كّل  تجاوزت  التي 

ل  �صل�صلة  ب�ل�س  يعي�س  اإذ  بًا. 
ّ
طي عطًرا  ب�ل�س  �صار  اإن�صان،  كّل  تدبير  ح�صب  طاقتهم، 

تنقطع من م�اكب النت�صار ي�صتّم الآب فيه رائحة الم�صيح، فيه وفي الكني�صة كّلها حيث 

اأ�صير  يُقاد ب�ل�س في م�كب النت�صارات، كاأنّه  ة قد تحّققت. 
ّ
اإرادته الإلهي اأّن  يرى فيهم 

ذلك القائد المنت�صر في معركته )ي�ص�ع الم�صيح له المجد(«.

من  لحياته  نم�ذًجا  واأخذ  العري�س  ف�صائل  في  ب�ل�س  �صلك  لقد  اآخر  بمعنى 

ة، 
ّ
التي يمار�صها: محب الناردين من مجم�عة الف�صائل  الجمال الأبدّي واأ�صبح له رائحة 

بعد  قال  ثم   ،)22/5 تعّفف )غال  اإيمان وداعة،  اأناة، لطف، �صالح،  فرح، �صالم، ط�ل 

اإدراكه،  يمكن  الذي ل  ذاك  رائحة  ي�صتن�صق  بذلك  بة، وه� 
ّ
الطي الم�صيح  رائحة  اإنّه  ذلك 

الفائقة الطبيعة، ويقّدم نف�صه لالآخرين كرائحة بخ�ر، وي�صير رائحة حياة  النعمة  وياأخذ 

يمالأ  الذي  ه�  القد�س  الروح  منهم.  كّل  �صعي  ح�صب  لآخرين  م�ت  ورائحة  للبع�س 

حياتنا برائحة القدا�صة، والبخ�ر ه� الف�صيلة المختلفة التي ي�صتّمها العري�س كرائحة طيب 

اأف�صل من كّل الأطياب الأخرى.

وكن  قلبك،  اأعماق  في  بخ�ر  مذبح  »�صع  اأوريجان�س:  يق�ل  ال�صدد  هذا  وفي 

رائحة الم�صيح«.

ويعّلق ي�حّنا فم الذهب قائاًل: »لماذا ت�صكبين عط�ًرا ب�صخاء على ج�صد عا�س 

من  لي�س  )عطًرا  نف�صك  بها  بين 
ّ
تطي وعط�ًرا  ثمينًا  دهنًا  اأردت  اإن  العط�ر،  يبّدد  كمن 
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باإرادة  تُ�صترى ل بالذهب بل  ال�صماء عينها، عط�ًرا  ة ول من بالد فار�س( بل من 
ّ
العربي

فا�صلة، واإيمان غير مزيّف، اإ�صتر هذا العطر الذي يمكن اأن تمالأ رائحتُه العالم«.

اأن تف�ح  الإغناطّية  بالريا�صات  الذين يق�م�ن  اأغناطي��س دي ل�ي�ل  كما يدع� 

منهم عذوبة رائحة التاألّه، رائحة الف�صائل التي تتحّلى بها النف�س وعذوبة رائحة كّل �صيء.

واأبعدت  والعط�ر  البخ�ر  رائحة  فاحت  ب�ليكرب��س  القّدي�س  ا�صت�صهاد  ولدى 

رائحة الحريق الذي كان م�صتعاًل ليحرق ج�صده.

كما ت�صف القّدي�صة تريز الأفيلّية ظه�ر عالمات قدا�صة كاتالينا دي كاردونا قائلة: 

الث�ب  اإّن  منها، حّتى  تنبعث  كانت  ا  ق�يّة جدًّ رائحة عطر طّيب  اأّن  لي جميًعا  اأّكدن  »لقد 

منهما  تف�ح  كانت  بهما  ليحتفظن  غيرهما  اأعطينها  وقد  بعد  فيما  تركتهما  اللذين  والزنار 

رائحة يمّجدن بف�صلها ربّنا. وكّلما اقتربن ازدادت الرائحة قّ�ة«. )تاأ�صي�صات 22/28 �� 32(.

النف�س  الرّب يمنح  اأّن  ، في كتابه »�صع�د جبل الكرمل«، 
ّ
ال�صليبي وي�ؤكد ي�حّنا 

ة عن طريق الح�ا�ّس قائاًل: »اإّن اهلل يزيد عادة بالرتفاع بهم فيمنحهم بع�س 
ّ
نعًما روحي

بة 
ّ
النعم الفائقة الطبيعة كروؤيا القّدي�صين اأو الأ�صياء المقّد�صة روؤية ج�صديّة و�صّم روائح طي

عن  ويبتعد  بالف�صيلة  الح�ّس  يتقّ�ى  وبذلك  كبيرة  لّذة  وتذّوق  �صامية  كلمات  و�صماع 

الميل اإلى ال�صرور«. )الجزء الثاني ، الف�صل 17، النقطة 4(.

تعتمد  الطبيعة  الفائقة  العطايا  هذه  ة و�صحة 
ّ
م�صداقي اأّن  نف�صه  القّدي�س  ي�ؤّكد  كما 

ة. )�صع�د جبل الكرمل، الجزء 
ّ
ا على حقيقة عي�س تلك النف�س الف�صائل الإلهي

ًّ
اعتماًدا كلي

الثاني، الف�صل 19 والف�صل 30(.

التب�صير،  بر�صالة  قيامته  �صه�د  ع�صر  الثني  الر�صل  ا 
ًّ
ر�صمي تكليًفا  ي�ص�ع  يكّلف 

مّني  �صمع  فقد  منكم  �صمع  »من  بق�له:  التكليف  هذا  ي�ؤّكد  كما   ،)20��  19/28 )متى 

ومن اأعر�س عنكم فقد اأعر�س عّني، ومن اأعر�س عّني فقد اأعر�س عن الذي اأر�صلني« 

الّتب�شيرّي المعنى  ٤
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ا للم�صيح القائم 
ًّ
 يعتبر تمثياًل ر�صمي

ّ
)ل�قا 16/10(. اإّن العمل التب�صيرّي والن�صاط الر�ص�لي

من بين الأم�ات وامتداًدا لعمله اإلى اآخر الأزمان، الم�ؤ�ّص�س على جماعة الر�صل الثني 

ا من الر�صل والم�صتمّدة �صلطتها منهم. 
ًّ
ع�صر ومن بعدهم جماعة الم�ؤمنين المكّلفة ر�صمي

)راجع اأع 15/1 �� 26(.

ه�  ما  تجمع  عالقة  التب�صيرّي،  والبعد  بة، 
ّ
الطي الم�صيح  نفحة  بين  ما  ولكن 

 وفائق الطبيعة بما ه� طبيعي، يق�ل بالتزار: »ماذا يمكنني اأن اأقّدم للجياع من 
ّ
�ص�في

الكني�صة كيف  اأحد، هكذا  اإن لم يقّدمه لي  الخبز  اأين لي  الخبز ولكن من  اإل  ح�لي 

لها اأن تخرج اإلى الخارج اإن لم يعد لها �صيء تكتنزه في داخلها فتقّدمه لالآخرين، ل 

في   
ّ
الداخلي الختبار  ذلك  لها  يعد  لم  اإذا  بنف�صها  ثقتها  تفقد  اإنّها  الق�ل  ن�صتطيع  بل 

ة  الخا�صّ العالقة  تلك  عن  تعبير  هي  الم�صيح  نفحة  فيها«.  اهلل  لح�ص�ر  اأعماقها  عمق 

القد�س  الروح  بدافع من  الكني�صة  اإعالن  ر عن 
ّ
تعب والب�صارة  به،  يب�ّصر  د ومن 

ّ
ال�صي بين 

البن  ب�ا�صطة  للب�صر  المحدودة  ته غير 
ّ
الآب لمحب تّممه اهلل  الذي   

ّ
الخال�صي للحدث 

ي�ص�ع الم�صيح المائت والقائم، هذه الب�صرى الح�صنة تتّم باإعالن الكلمة، وبال�صهادة له 

ة( التي تق�م بها جماعة الم�ؤمنين، وعبر 
ّ
عبر الأعمال الح�صنة )اأعمال الرحمة والمحب

الكني�صة  فتقّدم   .
ّ
ال�صخ�صي بجهده  م�ؤمن  كّل  بها  يق�م  الذي  الف�صيلة  ب�صنع  �س 

ّ
التمر

 )راجع 
ّ
ة الجديدة التي جّددها ي�ص�ع الم�صيح بف�صل عمله الخال�صي

ّ
للب�صريّة الإن�صاني

بة في 
ّ
روؤيا 5/21(، وهكذا تك�ن الكني�صة وكّل ع�ص� فيها انت�صاًرا لنفحة الم�صيح الطي

المحيط الذي تحيا وتب�ّصر به.

ر اأن 
ّ
�س بها بل هي بُعٌد وج�دّي لمن قر

ّ
الر�صالة لي�صت عماًل ماّديًّا اأو مهنة نتمر

لب حياة الإن�صان الم�ؤمن،  يحيا مع اهلل واأن يب�صر به الآخرين، لذلك فالر�صالة هي في �صُ

ه اإلى درجة الم�ت على ال�صليب، 
ّ
ونتيجة لقتناعه بما ي�ؤمن، واأمانة منه لذاك الذي اأحب

ر بها عن ذلك الحّب المتبادل: )حّب اهلل له 
ّ
الر�صالة ق�صيدة يكتبها المب�ّصر بمداد دمه ليعب

المعنى الر�شولي ٥
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ه هلل(. الر�صالة عرف طيب يف�ح في الأرجاء ليذّكرنا بذلك الذي �ُصكب العطر عليه 
ّ
وحب

قبل اجتراحه اآية الحّب الأجمل في العالم وفي تاريخ الب�صريّة.

 في الكني�صة 
ّ
عد الر�ص�لي

ُ
ن�صتعر�س �ص�يّة باقة من الأق�ال الماأث�رة التي ت�صرح الب

المقّد�صة:

به  يحتفظ  اأو  اللهيب  يخت�صر  ول  اأّوًل  ذاته  ينير  الذي  الم�صيء  كال�صمع  »لنكن 

لذاته بل ي�صيء باقي ال�صم�ع لت�صيء بدورها باقي المحاّلت«.

.»
ّ
»ينتظر العالم مّنا اأن نق�ل ونعلن بلغته حقيقة الم�صيح وم�صروعه الخال�صي

ه ونعّلم عن ذاك الذي تدع�ه الكني�صة 
ّ
»ن�صتح�صر في ذواتنا وجه ذاك الذي نحب

رها«.
ّ
معّلمها ومحر

 يعرف اأنّه محب�ب وله الرغبة باأن يب�ح بذلك لالآخرين«.
ّ
»الر�صالة هي اأّن الم�صيحي

 ي�ص�ع الم�صيح ومن ثّم 
ّ
»الج�هرّي الي�م اأن نجعل الم�ؤمنين فرحين لعي�صهم �صر

اإعالنه لالآخرين«.

ة اهلل �صمن تاريخ 
ّ
»الر�صالة تتطّلب عي�ًصا في قلب العالم لكي نقّدم للعالم مطلقي

المعا�صر«. الب�صريّة 

»هناك روابط وثيقة بين التب�صير والبعد الح�صارّي وتط�ره وحركة تحرير ال�صع�ب«.

في   
ّ
الرئي�صي الفاعل  ه�  القد�س  »الروح  ال�صاد�س:  ب�ل�س  للبابا  ق�ل  مع  ونختم 

في  ونفهم  نقبل  يجعلنا  الذي  الإنجيل وه�  يدفعنا لإعالن  الذي  الح�صنة وه�  الب�صرى 

عمق اأعماق قل�بنا و�صمائرنا كلمة اهلل«.

 على �صعب اهلل«.
ّ
ا: »الكني�صة كّلها في ر�صالة والب�صارة واجب اأ�صا�صي ويق�ل اأي�صً

بي�ص�ع  الم�ؤمن  من  تف�ح  التي  بة 
ّ
الطي الرائحة  هذه  اأن  التن�يه  من  بّد  ل  اأخيًرا 

الكني�صة جزء مهّم من عملها  الترب�ّي في  الكرازة والر�صالة، والعمل  اإلى  الم�صيح ترمز 

�صة 96 �� 97(.
ّ
 و�صهادتها. )الحياة المكر

ّ
الر�ص�لي
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بة مقب�لة لدى اهلل، �ص�اء في البخ�ر اأو في 
ّ
منذ العهد القديم كانت الرائحة الطي

اأّن  على  ب�ل�س  �صدد  الجديد،  العهد  في  كذلك  بة، 
ّ
الطي النفحة  ذات  له  المقّدمة  الذبائح 

 مب�ّصًرا 
ّ
بة، وذلك لكي يف�ح عطره، فيغدو كّل م�صيحي

ّ
 ه� نفحة الم�صيح الطي

ّ
الم�صيحي

بي�ص�ع الم�صيح المائت والقائم، من خالل ر�صالة الكرازة التي يب�صر بها الآخرين. ولقد 

التي يمتاز بها كّل م�ؤمن، فيب�ّصر من خالل  الف�صيلة  اأنها  النفحة على  و�صف الآباء هذه 

الآخر  البع�س  اعتبرها  الم�صيح. كما  وقيامة  اأعني م�ت  به،  ي�ؤمن  بما   
ّ
الأخالقي التزامه 

نك�ن  اأن  اهلل  فن�صاأل  الب�صارة.  بهدف  لمختاريه  ي�ص�ع  الرّب  يمنحها  الطبيعة  فائقة  نعمة 

الإيمان  بنا فيتعّمق  بة للذين يحيط�ن 
ّ
الطي األفي �صنة من تج�ّصده نفحتَه  الي�م وبعد  نحن 

ّي فنغدوا مب�ّصرين 
ّ
ة بين اأع�صاء ج�صد الم�صيح ال�صر

ّ
ل روابط المحب ويتقّ�ى الرجاء وتتاأ�صّ

ين للذين ل ي�ؤمن�ن.
ّ
وكارزين حقيقي

دير ال�شيدة  ٢/١7/٢0١8  

الخاتمة
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ة كعادتها ب�صالة الغروب، م�صاء ال�صبت 5 اآب 2017، 
ّ
ة المخّل�صي

ّ
اإحتفلت الرهباني

كندا  ة 
ّ
اأبر�صي وراعي  الثالث  غريغ�ري��س  البطريرك  غبطة  بح�ص�ر  الدير،  كني�صة  في 

مارون  المطران  �صيادة  ة 
ّ
الماروني �صيدا  ة 

ّ
اأبر�صي وراعي  اإبراهيم  اإبراهيم  المطران  �صيادة 

ات منى وازن والأخ�ات الراهبات وعدد 
ّ
ار والرئي�صة العاّمة الأّم للراهبات المخّل�صي عَمّ

كبير من اأبناء ب م، وح�صد من الم�ؤمنين. في ختام ال�صالة اأُقيمت رتبة تبريك الخبزات. 

ة 
ّ
ال�طني ة 

ّ
الهارم�ني الأورك�صترا  اأحيتها  ة 

ّ
غنائي ة 

ّ
م��صيقي اأم�صية  اإلى  الجميع  ُدعي  بعدها 

ة لمدر�صة دير المخّل�س، بقيادة العقيد 
ّ
، في الباحة الداخلي

ّ
لم��صيقى ق�ى الأمن الداخلي

الأم�صية  بداية  في  لكارول ع�ن و�صادي عيدم�ني.  المنفرد  والأداء  مراد  زياد  الدكت�ر 

ة. وفي الختام 
ّ
رّحب رئي�س الدير الأب نبيل واكيم بالح�ص�ر الكريم وبالفرقة الم��صيقي

لدع�تها  العاّم  رئي�صها  ب�صخ�س  ُممّثلة  ة 
ّ
المخّل�صي ة 

ّ
الرهباني الأورك�صترا  قائد  �صكر 

نبيل واكيم، وهّناأ طائفة  الأب  الدير  بالتن�صيق مع رئي�س  ة  الن�صاط وخا�صّ لهذا  وتنظيمها 

في  الم��صيقى  في  اأ�صتاذه  كان  الذي  الأّول  ي��صف  البطريرك  بانتخاب  ين 
ّ
الملكي الروم 

ة بح�ص�ر 
ّ
جامعة الروح القد�س الك�صليك، ُمعربًا عن فرحه بتقديم هذه الأم�صية لأّول مر

ح�ص�رهم.  على  الجميع  و�صاكًرا  اإبراهيم،  اإبراهيم  والمطران  لّحام  البطريرك  غبطة 

ة بقيادة العقيد زياد مراد، التي 
ّ
بدوره رّحب الأب العاّم بالجميع �صاكًرا الفرقة الم��صيقي

ترفع  �ص�ف  ة 
ّ
الرهباني باأّن  ووعد  ز، 

ّ
الممي واأدائها  األحانها  خالل  من  ال�صماء  اإلى  نقلتنا 

غروب عيد الرّب

����ة اأخ��������ب��������ار ره����ب����ان����يَّ
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العاّم  ة ق�ى الأمن ب�صكل خا�ّس. وختم الأب 
ّ
ني ال�صالة كّل ي�م من مذبح الدير على 

والجي�س  الأمن  ق�ى  م�ؤ�ّص�صة  ب�ج�د  اإطالًقا  لبنان  على  خ�ف  ل  باأنّه  الجميع  مطمئنًا 

وفي  ال�طن.  اأبناء  جميع  بين  والألفة  ة 
ّ
المحب تتجَلّى  حيث  الم�صترك  العي�س  وب�ج�د 

ة.
ّ
دة العذراء عرب�ن �صكر ومحب

ّ
الختام قّدم الأب العاّم ل�صيادة العقيد اأيق�نة ال�صي

 يعاونه الآباء المدبّرون 
ّ
الأحد 6 اآب 2017، اإحتفل الرئي�س العاّم بالقّدا�س الإلهي

ين. بح�ص�ر غبطة البطريرك غريغ�ري��س الثالث و�صاحبي 
ّ
ولفيف من الكهنة المخّل�صي

راعي  اإبراهيم  اإبراهيم  والمطران  حّداد  ب�صارة  اإيلي  المطران  ة 
ّ
الأبر�صي راعي  ال�صيادة 

وازن  منى  الأّم  ات 
ّ
المخّل�صي للراهبات  العاّمة  والرئي�صة  كندا،  في  المخّل�س  ة 

ّ
اأبر�صي

والمخاتير  البلديّات  وروؤ�صاء  الكاث�ليك،  الروم  لطائفة  الأعلى  المجل�س  واأع�صاء 

ج�قة  وقامت  الم�ؤمنين.  من  كبير  وح�صد  والراهبات  والرهبان  الكهنة  من  وجمه�ر 

ز. 
ّ
�صبيبة المخّل�س بقيادة المهند�س ب�ّصام ن�صراهلل بخدمة القّدا�س باأدائها الجميل والممي

اء 
ّ
الأحب والأخ�ات  الإخ�ة  اأيّها  كما هي:  ن�ردها  كلمة  العاّم  الأب  األقى  الإنجيل،  بعد 

َويُ�َحنَّا  َويَْعُق�َب  �َس 
ُ
بُْطر يَ�ُص�ُع  َخَذ  اأَ يَّاٍم 

اأَ تَِّة  �صِ »َوبَْعَد  بالق�ل:  التجّلي  اإنجيل  مّتى  يبداأ 

لَى َجبَل َعال ُمْنَفِرِديَن« ) مّتى 17: 1(. ما ه� هذا الحدث الذي جرى  ِعَد ِبِهْم اإِ اأََخاُه َو�صَ

اأيّام �صاأل ي�ص�ع تالميذه  ة؟ قبل �صّتة 
ّ
 مّتى هذه الأهمي

ّ
اأيّام لكي يعطيه الإنجيلي قبل �صّتة 

ِّي اأَنَا؟« )مّتى 16: 15(.   في حياتهم معه األ وه�: »َواأَْنتُْم، َمْن تَُق�لُ�َن اإِن
ّ
ال�ص�ؤال الأ�صا�صي

اإّن   .)16  :16 « )مّتى 
ِّ
اْلَحي اهلِل  اْبُن  يُح  اْلَم�صِ ُهَ�  »اأَْنَت  اأجاب بطر�س:  ال�ص�ؤال  على هذا 

ظهر لتالميذه ماذا �صيحدث له، اأي 
ُ
ته دفع ي�ص�ع لي

ّ
اعتراف بطر�س ببنّ�ة الم�صيح واأل�هي

�ِخ 
ُ
ي ال�صُّ ِمَن  َكِثيًرا  َويَتَاأَلََّم  اأُوُر�َصِليَم  اإِلَى  يَْذَهَب  اأَْن  يَْنبَِغي  »اإنَُّه  لهم:  قائاًل   

ّ
الحي اهلل  لبن 

كلمات   .)21  :16 )مّتى  يَُق�َم«  الثَّاِلِث  اْليَْ�ِم  َوِفي  َويُْقتََل،  َواْلَكتَبَِة،  اْلَكَهنَِة  َوُروؤَ�َصاِء 

قّدا�س عيد الرّب
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بطر�س  ل�صان  على  ا  اأي�صً الج�اب  فجاء  يقبل�ها،  ولم  الر�صل  يفهمها  لم  هذه  الم�صيح 

قائاًل: »َحا�َصى يَا َربُّ َل يَُك�ُن لََك هَذا« )مّتى 16: 22(. فجاءت كلمات ي�ص�ع لبطر�س: 

َطاُن« )متى 16: 23(. اإّن هذا الحدث المح�رّي في حياة الر�صل مع 
ْ
»اإْذَهْب َعنِّي يَا �َصي

ا اإلى الأيّام ال�صّتة الأولى  ة لحدث التجّلي. الأيّام ال�صّتة ترمز اأي�صً
ّ
ي�ص�ع ه� المقّدمة الفعلي

التي خلق فيها اهلل العالم قبل اأن ي�صتريح في الي�م ال�صابع. ففي الي�م ال�صاد�س يق�ل لنا 

الكتاب المقّد�س اإّن اهلل خلق الإن�صان على �ص�رته ومثاله، حيث كان الإن�صان يرى اهلل 

اأيّام من حدث  وجًها ل�جه، ويعي�س معه في الفردو�س. وكاأّن ج�اب بطر�س قبل �صّتة 

اأولى، والعالمة الأولى التي عاد فيها الإن�صان لروؤية وجه اهلل بي�ص�ع  التجّلي ه� خط�ة 

ال�صابع ه�  الم�صيح، حّتى ل� كانت هذه الخط�ة ناق�صة كي تكتمل في التجّلي. فالي�م 

الإن�صان في عالقة حميمة مع اهلل وذلك  اإنّه ي�م دخ�ل  التجّلي ولي�س ي�م راحة.  ي�م 

اإنّه  ثاب�ر،  اإلى جبل  الثالثة  لتالميذه  ي�ص�ع  با�صطحاب  ة من اهلل وتجّلت 
ّ
بدع�ة �صخ�صي

كما  الي�م،  الجديد.  العهد  زمن  اإنّه  الجديد،  للزمن  ا�صتباق  اإنّه  الجديدة،  الخليقة  ي�م 

اأن  الم�صيح  اأراد  اأنا؟  اإنّي  تق�ل�ن  من  واأنتم  عينه:  بال�ص�ؤال  لنا  الم�صيح  يت�ّجه  بالأم�س، 

يعّلم التالميذ ويعّلمنا فهم كالم بطر�س لكي نتمّكن من روؤيته متجّليًا. اأراد الم�صيح اأن 

ته، مهما ل�صمى، غير كاٍف اإن لم يكن نابًعا من 
ّ
ته واأل�هي

ّ
يفهمنا اأن العتراف بم�صيحاني

التي عا�صها بطر�س  الخبرة  التجّلي ه� تلك  اإّن حدث  الم�صيح. لذلك  ة مع 
ّ
خبرة حياتي

الحقيقة وعا�ص�ها  عاين�ا هذه  ة، وعندما 
ّ
الحقيقي الم�صيح  لفهم ه�يّة  ويعق�ب وي�حنا 

، َح�َصٌن اأَْن نَُك�َن هُهنَا« )مّتى 17: 4(. اإّن فهم  بكّل اأبعادها قال بطر�س لي�ص�ع: »يَا َربُّ

ببنّ�ة  اعترافه  مغل�ًطا رغم  بل  ا، ل  ناق�صً فهًما  التجّلي، كان  قبل  الم�صيح  لبنّ�ة  بطر�س 

الق�ّي،  ار، 
ّ
الجب اهلل  ابن  ه�  والر�صل،  لبطر�س  بالن�صبة  الحي،  اهلل  اإبن  في�ص�ع  الم�صيح. 

الذي ل يُغلب، الذي ي�صنع العجائب ول يمكن اأن يتخّطاه اأحد، وبالتالي ل يمكن اأن 

قال  وبلتالي  الآب.  ه�  الإبن ومن  ه�  من  يفهم حقيقة  لم  فبطر�س  يم�ت.  واأن  يتاألم 
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22(. وبهدف م�صاعدة بطر�س   :16 )مّتى  لََك هَذا«  يَُك�ُن  َل  يَا َربُّ  »َحا�َصى  للم�صيح: 

وم�صاعدتنا اأخذه ي�ص�ع على جبل مع يعق�ب وي�حّنا وتجّلى اأمامهم. لذلك كان عليه 

اإلى ما  اإلى هذا الجبل، ان يرتفع في عقله وفكره وقلبه وروحه  الم�صيح  اأن يذهب مع 

ر في كّل واحد مّنا. وعلى �ص�ؤال الم�صيح غالبًا 
ّ
ه� اأرفع واأ�صمى. اإّن واقع بطر�س يتكر

ما نجيب مثل بطر�س: اأنت الم�صيح ابن اهلل الحي، ون�صيف حا�صى اأن يحدث لك ذلك 

يا رب، وبال�قت عينه نق�ل: حا�صى اأن يحدث ذلك لي يا رب، ل اأريد اأبًدا اأن يح�صل 

اأن  لي ما ح�صل لك. ففهم ذواتنا ه� من فهمنا للم�صيح. لذلك كي نفهم ذواتنا علينا 

ة، هذه النعمة هي نعمة  نفهم الم�صيح، وكي نتمّكن من ذلك نحن بحاجة اإلى نعمة خا�صّ

التجّلي، لذلك علينا اأن ندخل في تلك الغمامة كي ن�صتقبل فعاًل اإبن اهلل، كي ندخل في 

ة لي�ص�ع وذلك على ل�صان 
ّ
ة هلل. قبل �صّتة اأيّام ح�صلت �صهادة اإن�صاني

ّ
معرفة وخبرة حقيقي

الر�صالة وظهرت على حقيقتها لأنّها  اكتملت  التجّلي  ناق�صة. في  بقيت  �صهادة  بطر�س، 

اأتت من الآب، اأتت من اهلل ذاته. �ص�ت الآب قال للتالميذ: اإّن ي�ص�ع هذا الذي عا�س 

ا  اأي�صً ه�  جّذابًا  قريبًا،  ا، 
ًّ
محب عرفتم�ه  الذي  ي�ص�ع  ال  هذا  الحبيب«.  »اإبني  ه�  معكم 

وم�ته، ه�  األمه  تكّلم عن  الذي  ي�ص�ع  ه�  الحبيب  اإبني  اإّن  ومهان.  �صعيف  ح�ّصا�س، 

على  الم�ت  ب�صبب  الل�ن  �صاحب  الزيت�ن،  جبل  على  خائًفا  �صترونه  الذي  الإبن 

الجمع  اإّن  ا ممّجًدا.  الم�ت م�صعًّ قائًما من  �صترونه  الذي  نف�صه  الإبن ه�  ال�صليب. هذا 

ال�حيد  ال�جه  ه�  ال�جه  هذا  ولكّن  فهمه.  و�صعٌب  ا،  جدًّ �صعٌب  ال�جهين  هذين  بين 

القيامة.  بن�ر  اأعداءه  الم�ت والذي يعمي  يتنازل حّتى  الذي  الآب،  المختار من  لالإبن 

 العظيم ل يمكن اأن ن�صبر غ�ره اإّل في ال�صماء. وال�صماء هذه ظهرت على 
ّ
اإّن هذا ال�صر

الأر�س اأمام التالميذ في حدث التجّلي. في التجّلي ندخل في عالقة مبا�صرة مع الآب 

ولي�س فقط نرى وجه البن، حيث ن�صمع كالم الآب يق�ل: »لَُه ا�ْصَمُع�ا« )مّتى 17: 5(. 

ا، لأنّه في ال�قت عينه �صعيف وق�ّي،  اإّن الآب يُظهر لنا ذاته في اإبنه الذي نراه متناق�صً

ار، مهان وممّجد. »له ا�صمع�ا« اأي اإقبل�ه كما ه�، كما ظهر لكم. فاإذا تاأّملتم 
ّ
رقيق وجب
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 الآب الذي يتجّلى في العدل والرحمة، في القّ�ة والت�ا�صع. 
ّ
في وجهه تدخل�ن في �صر

الأم�س كما الي�م يت�ّجه لنا الآب قائاًل: »له ا�صمع�ا«، اأي �صع�ا فيه كّل ثقتكم، اإجعل�ه 

�س. اإّن اأمر الرب لنا 
ّ
، وب�صكٍل خا�ّس لكّل مكر

ّ
مح�ر حياتكم، اإنّها دع�ة لكّل م�صيحي

ي�م  ه�  التجّلي  ي�م  اإّن  �صليبه.  وحمل  لتّباعه  لنا  الإبن  دع�ة  يكّمل  لإبنه  بال�صماع 

ين 
ّ
مخّل�صي كرهبان  ونحن  وممّجًدا.  م�صل�بًا  الم�صيح  فيه  نقبل  الذي  جديدة،  عن�صرة 

الم�صيح  �ص�ت  �صماع  اإلى  ال�صماوّي،  الآب  من  الي�م  مدعّ�ون  المخّل�س  ا�صم  نحمل 

معه  باألفة  للعي�س  قبلنا  الذي  الم�صيح  اإتّباع  اإلى  الدع�ة  هذه  ل 
ّ
فلنتقب القّدو�س.  وروحه 

ه به واتخاذه مثاًل لنا في وج�ده على 
ّ
ب�ا�صطة الروح القد�س، نحن مدعّ�ون اإلى الت�صب

ي�ص�ع  الإذلل،  ي�ص�ع  الفقر،  ي�ص�ع  الغفران،  ي�ص�ع  التط�يبات،  ي�ص�ع  اأي  الأر�س: 

والعالم.  الكني�صة  خدمة  في  قدًما  ن�صير  واأن  تنا 
ّ
لرهباني اأمناء  نك�ن  اأن  علينا  ال�داعة. 

بفقرنا،  اأغنياء  اآمن،  غير  عالم  في  اآمنين  المحنة،  في  هادئين  خائفين،  وغير  واثقين 

عندها  فن�صبح  اهلل،  مجد  على  �صه�ًدا  ولنك�ن  لي�ص�ع  نحتاج  نحن  ب�صمتنا.  مب�ّصرين 

ب�صاطة  ولنكت�صف  ي�ص�ع  من  اإًذا  لنقترب  العالم!  تجّلي  �صبيل  في  العمل  على  قادرين 

اأحد الأيّام، منذ  حياته ور�صالته، فال يك�ن بعدها حدث التجّلي حدثًا رائًعا ح�صل في 

اإليها.  المتعّط�س  عالمنا  تغمر  اإنّما حقيقة  الجليل،  ما على جبل  في مكان  زمن ط�يل، 

 
ّ
�صر في  اإيّاه  يعطينا  الذي  ج�صده  ب�ا�صطة  ويلم�صنا  مّنا،  يقترب  باأن  لي�ص�ع  اإًذا  لن�صمح 

�ص�ته  اإلى  ولن�صِغ  والعتراف.  الت�بة   
ّ
�صر في  اإيّاها  يعطينا  التي  والمغفرة  ا 

ّ
الإفخار�صتي

ي�ص�ع  دع�ا  العالم«!  غلبت  اأنا  تخاف�ا  »ل  تخاف�ا«،  ول  »ق�م�ا  لنا:  ويق�ل  يدع�نا 

يلم�صكم، لأّن تجّلي العالم ه� وديعة بين اأيديكم.

كهديّة،  لها  وقّدم  بالعيد  ة 
ّ
الرهباني فيها  هّناأ  كلمة  البطريرك  غبطة  األقى  بعدها 

با�صيلي��س  المطران  الرحمات  المثلث  تركة   من 
ّ
الأ�صقفي التاج  العاّم،  رئي�صها  ب�صخ�س 

ة قد قّدمته لغبطته ي�م انتخابه بطريرًكا. بعد القّدا�س اأُقيم 
ّ
خ�ري، والذي كانت الرهباني

غداء للجميع في مدر�صة دير المخّل�س.
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م�صاء ال�صبت 5 اآب 2017، تفقد وزير الطاقة والمياه �صيزار اأبي خليل، �صل�صلة من 

برنامج  �صمن  ومن  وب. 
ّ
الخر اإقليم  منطقة  في  ال�زارة  تنّفذها  التي  ة 

ّ
المائي الم�صاريع 

ة 
ّ
الزيارة كان له محّطة في دير المخّل�س في ج�ن، حيث التقى بالرئي�س العام للرهباني

من  اأو�صاعهم وحاجاتهم  على  واّطلع  الدير،  ورهبان  واكيم  نبيل  الأب  الدير  ورئي�س 

اأبي خليل في اأرجاء الدير مبديًا اإعجابه بهند�صته وبر�صالته  مختلف الج�انب. ثّم جال 

 1711 العام  منذ  التاأ�صي�س  تاريخ  تفا�صيل  اإلى  العاّم  الأب  من  وا�صتمع  ة، 
ّ
التاريخي

ة.
ّ
ت بها الرهباني

ّ
والمراحل التي مر

الروم  ل�صبيبة   
ّ
العالمي »الم�ؤتمر  اإنطلق  الأّول،  ي��صف  البطريرك  غبطة  ببركة 

الملكّيين الكاث�ليك« في اأبر�صّية الفرزل وزحلة والبقاع، ي�م الجمعة 4 اآب 2017، وامتّد 

ثالثة اأيّام. وقد �صارك فيه اأكثر من 250 �صابًّا و�صابّة من الحركات الر�ص�لّية وال�صبابّية، من 

لبنان،  اأبر�صّيات  كّل  من  ورهبان  كهنة  جانب  الى  و�ص�ريا،  وم�صر  والأردن  فل�صطين 

 6 ا جمه�ر الإكليريكّية الكبرى وعدد من الكهنة المخّل�صّيين. وي�م الأحد  اأي�صً و�صارك 

اآب 2017، اإختَتم الم�ؤتمر اأعماله بزيارة اإلى دير المخّل�س، حيث ا�صتقبلهم الرئي�س العاّم 

الدير  اأهّمّية  على  م�صّدًدا  الرهبانّية،  تاأ�صي�س  محّطات  اأهم  اأمامهم  ا  م�صتعر�صً بالترحيب، 

وقد�صّيته، لأنّه قّدم �صهداء واآباء قّدي�صين، من بينهم الأب المكّرم ب�صارة اأب� مراد الراهب 

. تال ال�صتقبال ع�صاء و�صهرة ترفيهّية في باحة المدر�صة.
ّ
المخّل�صي

تحت عن�ان »الرب بحاجة اإلى نََعم منك لنقل ب�صرى الخال�س«، اأقامت مدر�صة 

من   2017 منه    12 اإلى  اآب   7 من  ال�صغرى  ة 
ّ
لالإكليريكي ة 

ّ
�صيفي دورة  المخّل�س  دير 

دورة �شيفّية في الإكليريكّية ال�شغرى

»الموؤتمر العالمّي لكني�شة الروم الكاثوليك« في دير المخّل�س

الوزير �شيزار اأبي خليل يزور دير المخّل�س
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ة، �صارك فيها 22 طالبًا من مختلف المناطق 
ّ
تنظيم الأب جيلبير وردة رئي�س الإكليريكي

ة 
ّ
الروحي بين  برامجها  وتنّ�عت  الكبرى،  ة 

ّ
الإكليريكي اإخ�ة  ن�صاطاتها  واأحيى  ة، 

ّ
اللبناني

ة.
ّ
والترفهي ة 

ّ
والثقافي

دة النتقال لالبتداء، 
ّ
 م�صاء الإثنين 14 اآب 2017، اأثناء �صالة غروب عيد دير �صي

األب�س الأب العاّم الطالبين �صربل ع�صام قزني )من زحلة( و�صربل اليا�س اأنط�ني��س )من 

األف  المبتدئين.  اإلى جمه�ر  ان�صما  وهكذا   ،
ّ
الرهباني البتداء  ث�ب  ال�ص�ف(  ــ  عينبال 

مبروك.

ي�م الثالثاء 15 اآب 2017، ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاًء، اإحتفل الأب العاّم بقّدا�س عيد 

الأب  البتداء  ومعّلم  واكيم  نبيل  المدبّر  الأب  يعاونه  البتداء  دير  في  النتقال  دة 
ّ
�صي

�صعيا  ج�رج  لالأخ�ين  الم�ؤّقتة  ة 
ّ
الرهباني النذور  اإبراز  القّدا�س  تخّلل  جبلي.  ن�صال 

الآباء  من  وجمه�ر  المدبّرين  الآباء  بح�ص�ر  بيروت(،  من  )وكالهما  عطاهلل  واإينيا�س 

والإخ�ة والأخ�ات الراهبات واأهل الناذرين وح�صد من الأ�صدقاء والم�ؤمنين. واختار 

 كّل �صباح لأ�صمع كتلميذ« 
ّ
اأذني ه 

ّ
ينب »الربُّ  اأ�صعيا  اآية لهما من �صفر  الجديدان  الناذران 

ي�صمع�ن كلمة اهلل ويعمل�ن  للذين  العاّم: »ط�بى  الأب  5(. وفي عظته قال   :50 )اأ�س 

بها«. هذه الط�بى ي�صمعها الي�م الناذران ج�رج واإينيا�س لأنّهما �صمعا كلمة اهلل اأّوًل في 

حياتهما  في  بها  ويعمالن  ي�صمعانها  و�صيظاّلن  الدير  في  البتداء  فترة  في  وثانيًا  البيت 

اأّول من �صمع  اأنّها هي  ة مريم، ندرك 
ّ
ة في الم�صتقبل، وفي تاأّملنا الي�م ب�صخ�صي

ّ
الرهباني

التي  بي�ص�ع  الإيمان  م�صيرة  التج�ّصد، ولكّن   
ّ
�صر اأثمر  ال�صماع  بها، وهذا  واآمن  اهلل  كلمة 

اإلينا، وهنا يبداأ دور كّل واحد منا باأن  عا�صتها مريم ل تنتهي بالتج�ّصد بل تتابع وت�صل 

خال�س  �صبب  ويك�ن  العالم  هذا  في  ي�ص�ع  فيج�ّصد  بها،  ويعمل  اهلل  كلمة  ي�صمع 

النذور الرهبانّية الموؤّقتة لالأخوين جورج �شعيا واإينيا�س عطا هلل

الطالبان �شربل قزني و�شربل اأنطونيو�س يلب�شان ثوب البتداء
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ة لي�صت النذور، ول حمل ال�صليب، بل هذه 
ّ
لالآخرين. واأ�صاف: اإّن غاية الحياة الرهباني

كّلها و�صائل، اأّما الهدف فه� اأّوًل العي�س مع ي�ص�ع والتّحاد به، وثانيًا حمله اإلى العالم 

من خالل الر�صالة. ونحن بدورنا علينا اأن ل نن�صى هذا الهدف مهما تقّدمنا في م�صيرتنا 

ة. وت�ّجه الأب العاّم اإلى الناذرين الجديدين ج�رج واإينيا�س قائاًل: 
ّ
ة والكهن�تي

ّ
الرهباني

اأذّكركما باأن يبقى ي�ص�ع الغايَة ال�حيدة في حياتكما. واأنّكما مدعّ�ان الي�م لأن ت�صهدا 

بالنذور  التزامكما  خالل  من  اخترتماه  الذي  ال�صالح  الن�صيب  لهذا  اأجمع  العالم  اأمام 

قيمة. واختتم كلمته  �صنا بدون 
ّ
تكر ي�صبح  الهدف  ي�صيع  المقّد�صة، لأنّه عندما  ة 

ّ
الرهباني

ة و�صاكًرا الأب�ين ن�صال جبلي معّلم البتداء وم�صاعده الأب ميخائيل 
ّ
مهّنئًا الأّم الرهباني

ومكاري��س  واكيم  نبيل  المدبّرين  والأب�ين  التن�صئة،  على  ي�صرفان  اللذين  حّداد 

ثمرتهم  قّدم�ا  الذين  الأعّزاء  الأهل  و�صكر  الجديدين،  الناذرين  مر�صَدي  هيدم��س 

بعد  المباركة.  اللحظة  هذه  اإلى  الناذران  و�صل  لما  تربيتهم  ل�ل  والذين  ال�صالحة، 

ة وعر�س 
ّ
القّدا�س والتهاني ُدعي الجميع اإلى الع�صاء في باحة الدير، تخّلله ترانيم روحي

دة. األف مبروك. 
ّ
محّطات م�صّ�رة من حياة البتداء في دير ال�صي

المّتحدة  )ال�ليات  ميث�ن  في  با�صيلي��س  القّدي�س  دير  في  ة، 
ّ
الإلهي الليترجيا  اأثناء 

البتداء  ث�َب  خليفات  فار�س  الأب  المبتدئين  ومعّلم  الدير  رئي�ُس  األب�س  ة(، 
ّ
الأميركي

مارتن حياة  الآباء  لبنان(، وعاونه  ــ  دوما  )من  الخ�ري  مروان  الجديد  لالأخ   
ّ
الرهباني

ولري ت�منّلي، بح�ص�ر البع�س من اأهل الأخ الجديد وجمع من الم�ؤمنين.

27 اآب  ة ي�م الأحد في 
ّ
اأقيم الغداء ال�صن�ي للرابطة المخّل�صي برعاية الأب العاّم 

ي�حنا  ع�صام  المطران  ة 
ّ
الأبر�صي راعي  بح�ص�ر  عنجر.  في  �صم�س  مطعم  في   ،2017

م�ري�س  العميد  الرابطة  ورئي�س  �صاهر  مي�صال  د 
ّ
ال�صي حّداد،  ب�صارة  العقيد  دروي�س، 

وقدامى  يجي 
ّ
خر من  كبير  وح�صد  الآباء  وبع�س  وردة  جيلبير  المر�صد  والأب  �صافي 

غداء الرابطة المخّل�شّية في عنجر

مروان الخوري مبتدئ جديد في ميثون
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مدر�صة دير المخّل�س. وِفي البداية كانت الكلمة للعميد �صافي الذي رّحب بالح�ص�ر 

ة 
ّ
ة المخّل�صي

ّ
ه بما تق�م به الرابطة والرهباني ة الذي نَ�ّ

ّ
الكريم، تالها كلمة راعي الأبر�صي

ب�صخ�س رئي�صها العاّم وتمّنى اأن تكتمل الفرحة باللقاء في روما في منا�صبة تقدي�س اأب�نا 

لذلك  ة، 
ّ
الرهباني جديد  ه�  ما  ت�صاأل�ن  اأنكم  اأعرف  فقال:  العاّم  الأب  اأّما  ب�صارة. 

الم�صتجّدات:  باأبرز  �صاأ�صعكم 

القّدي�س  اإيطاليا وه� دير  اأ�صبح لدينا دير جديد في   :
ّ
العالمي ال�صعيد  على  اأّوًل: 

با�صيلي��س ال�اقع في و�صط روما. 

الذي  الدع�ات«  »لقاء  في  كنُت  بالذات  الي�م  الرهبانّية  للدع�ات  بالن�صبة  ثانًيا: 

يُقام في بيت اأب�نا ب�صارة في جعيتا، والحمد هلل لدينا 12 �صاب ي�صترك�ن في هذا اللقاء 

ويبحث�ن عن دع�تهم. ناأمل اأن يثمر هذا اللقاء بالمزيد من الدع�ات للرهبانّية والكني�صة. 

ت�صير  الأم�ر  باأّن  لكم  اأوؤّكد  الأم�ر  ب�صارة:  اأب�نا  �صير دع�ى  ثالًثا: على �صعيد 

ب�صكل جّدي �صريع.

رابًعا: على �صعيد الم�صاريع في البقاع، ودائًما برعاية �صاحب ال�صيادة، هناك القاعة 

الذين �صاهم�ا  بال�صكر من كّل  اأتقّدم  اأبلح والتي هي قيد الإنجاز وهنا  الرع�يّة في بلدة 

فيها وخا�صة ال�صّيد مي�صال �صاهر. و�صيتّم قريبًا و�صع حجر الأ�صا�س للم�صروع التجاري 

مار  رعّية  في  راع�يّة  قاعة  بناء  م�صروع  لدينا  الأمراء  ح��س  وفي  اأبلح.  بلدة  في  ا  اأي�صً

ا �صيُ��صع حجر الأ�صا�س في القريب العاجل. في الفرزل هناك م�صروع بناء  ي��صف، واأي�صً

14 محل تجاري على الطريق العاّم تابعة لدار ال�صداقة قرب المدر�صة المهنّية.

القّدي�س جاورجي��س  2017، في دير  اآب   11 الجمعة  في دير المزيرعة: ي�م 

الأب  الدير  ورئي�س  واكيم  نبيل  الأب  العاّم  والنائب  العاّم  الرئي�س  اإ�صتقبل  المزيرعة، 

من  ا  �صخ�صً وت�صعين  مقد�صي  العقيد  برفقة  الجي�س  �صهداء  اأهل  واكيم  المدبّر ج�زيف 

 على الغداء على مائدة الدير.
ّ
ع�ائل �صهداء الجي�س اللبناني

الرهبانّية تكّرم اأهل واأولد �شهداء الجي�س اللبنانّي البا�شل
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لح�الي  غداًء  الرهبانّية  اأقامت   ،2017 اأيل�ل   3 الأحد  وي�م  المخّل�س:  دير  في 

الدير. بداأ ال�صتقبال في  الع�صكريّين واأهاليهم، في مدر�صة  اأولد �صهداء  ا من  350 �صخ�صً

كني�صة الدير حيث وقف الجميع وقفة �صمت عن روح ال�صهداء، ثّم األقى الأب العاّم كلمة، 

هذا اأبرز ما جاء فيها: »في هذا الي�م الذي نكّرم فيه �صهداءنا، من واجبنا اأن نق�ل لكم اإنّنا 

التي نحن  الكني�صة  ال�طن.  اأجل  تقّدم�نها من  التي  الت�صحّية  واإنّنا معكم في هذه  نحّبكم 

ا عمرها  فيها الآن عمرها ح�الي 300 �صنة والدير عمره اأكثر من 300 �صنة والرهبانّية اأي�صً

اإليه،  ننتمي  الذي  ال�طن  اأو  الم�ؤ�ّص�صة  اأو  بالمكان  ن�ؤمن  كّنا  اإن  اأنّه  يعني  �صنة. وهذا   333

فمهما كانت �صع�بات التاريخ ومهما ق�صت الأيّام، يبقى ثمر الحّق ويبقى ما قّدمه ال�صهداء 

ة هذا الدير،  ا، وخا�صّ لأجل ال�طن وبالمقابل، كّل ظلم وباطل يمر ويُمحى. رهبانّيتنا اأي�صً

قّدم�ا �صهداء وهناك رهبان مات�ا ذبًحا وبقي ا�صت�صهادهم مدّون في �صجل التاريخ وبقيت 

هذا  من  ولل�طن.  للرهبانّية  والمحّبة  والرجاء  الإيمان  دائًما  هناك  كان  لأنّه  الرهبانّية 

الم�اطنين،  قل�ب  وفي  ال�طن  في  تثمر  محّبته  لأّن  يم�ت،  ل  ال�صهيد  اإّن  نق�ل  المنطلق 

م�ؤ�ّص�صة  اإّن  ال�صهادة.  هذه  من  يتجّزاأ  ل  جزء  الجي�س  �صهداء  واأولد  زوجات  ا  اأي�صً واأنتم 

الي�م  لقاءنا  اأّن  ن�ؤّكد  اأن تحافظ على �صهدائها وعلى عائالتهم ولذلك  ا�صتطاعت  الجي�س 

�صبيل  والت�صحية في  للمحّبة   
ّ
مثال حي اأنّكم  اأجمع  للعالم  لنق�ل  ه� عمل مقّد�س ومهّم 

واحد  ورجاء  واحد  بقلب  وم�صيحّيين  م�صلمين  الكني�صة  هذه  في  نجتمع  والي�م  ال�طن. 

ال�احدة  الع�صكريّة  الم�ؤ�ّص�صة  اأبناء  لأنّكم  ه�  الكني�صة  في  هنا  ووج�دكم  واحدة،  كعائلة 

التي ل تمّيز بين اأبنائها وهذه الروح يجب اأن نحافظ عليها، لأنّها ال�ص�رة الأجمل للبنان 

اإّن كّل م�ؤ�ّص�صاتنا الرهبانّية �صتك�ن بت�صّرفكم  اأق�ل لكم الي�م  وللم�ؤ�ّص�صة الع�صكريّة. واأنا 

اأهاًل  مّنا.  يطلب  ما  النداء في كّل  لتلبية  م�صتعّدين  الع�صكريّة و�صنك�ن  الم�ؤ�ّص�صة  وت�صّرف 

وتحّية  الع�صكريّة  وللم�ؤ�ّص�صة  لل�صهداء  تحّية  لكم،  تحّية  المخّل�س.  دير  في  بكم  و�صهاًل 

للبنان. تال كلمة الأب العاّم �صرح من رئي�س الدير عن اأبرز محطات الدير التاريخّية، بعدها 

العاّم  للرئي�س  ه  م�َجّ �صكر  كتاب  الجي�س،  قيادة  با�صم  دمج،  ح�صام  الطبيب  النقيب  قّدم 

العاق�ري.  �صبحي  ال�صهيد  المغ�ار  المقّدم  لم�ؤ�ّص�صة  �صكر  كتاب  ا  واأي�صً الدير  ولرئي�س 

عقب ال�صتقبال غداء في باحة المدر�صة. اأدام اهلل جي�صنا البا�صل والرهبانّية الحبيبة.
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الريا�صة  ة عظات 
ّ
الماروني �صيدا  ة 

ّ
اأبر�صي راعي  عّمار  مارون  المطران  �صيادة  األقى 

البابا  وتعاليم  ة 
ّ
روحاني ح�ل  وتمح�رت  المخّل�س.  دير  في  الأولى  ال�صن�يّة  ة 

ّ
الروحي

الفكرة  اأّن  ن 
ّ
وبي اأ�صدرها،  التي  ة 

ّ
الر�ص�لي والإرادات  الإر�صادات  خالل  من  فرن�صي�س 

المح�ريّة التي تربط تعليم البابا كّله هي الفرح )فرح الإنجيل، فرح الحب...( والرحمة 

ه�  البابا  اأدخله  الذي  الجديد  العن�صر  والعط�ف«(.  الرح�م  و»ي�ص�ع  الرحمة  )�صنة 

»البيت  دعاها  وقد  فيها  يعي�س  التي  والبيئة  وحياته  الإن�صان  وقت  وتقدي�س  احترام 

في  ا  وخ�ص��صً المقّد�س  الكتاب  في  اهلل  كلمة  اأول�يّة  على  الت�صديد  مع  الم�صترك«. 

ات 
ّ
الرهباني وفي  الكني�صة  في  الحا�صر  القد�س  الروح  دور  على  رّكز  ثّم  الإنجيل. 

ات وه� يق�د تعليم الكني�صة وير�صدها الى الحقيقة ي�ًما بعد ي�م ويُر�صل رعاًة 
ّ
والأبر�صي

اأن  يجب  )الأهل(،  الرامي  يد  في  كال�صهام  هم  الأولد  ومكان.  زمان  لكّل  منا�صبين 

ة 
ّ
والعلمي ة 

ّ
الروحي المجالت  كّل  في  يمكن  ما  اأبعد  الى  وي��صل�هم  يُطلق�هم 

ة، اأم�ر كثيرة تبقى بعيدة 
ّ
ا الحياة الليترجي اأي�صً ة كما هي 

ّ
ة. في الحياة العائلي

ّ
والجتماعي

عن الفهم ولكن ما يعّ��س عن ذلك فه� الثقة المتبادلة. كما اأّن �صالة الجماعة تعّ��س 

الممار�صات  على  ال�اعظ  المطران  �صيادة  �صّدد  الختام  وفي  الفرد.  ا�صتيعاب  قّلة  عن 

المتنّ�عة.  المجتمعات  في  يهّددها  ما  كل  من  الي�م  عائالت  تُنقذ  التي  القديمة  التق�يّة 

 ه� الذي ينمي العائلة بالحّب.
ّ
الرباط العائلي

 2017 اأيل�ل   7 الخمي�س  ي�م  ة 
ّ
الرهباني احتفلت  الإله،  والدة  ميالد  عيد  بمنا�صبة 

لالأخ�ين  العاّم  الرئي�س  اأمام  الم�ؤبّدة  ة 
ّ
الرهباني النذور  اإبراز  تخّللها  الغروب،  ب�صالة 

المطران مارون عَمار راعي  �صيادة  )�صيرافيم( حّداد. بح�ص�ر  �صليمان ك�صا�صة وروني 

الناذرين  وذوي  والإخ�ة  والراهبات  الرهبان  من  وح�صد  ة 
ّ
الماروني �صيدا  ة 

ّ
اأبر�صي

الريا�شة الروحّية الكبرى الأولى ٤ ــــ 7 اأيلول ٢0١7

عيد ميالد ال�شّيدة العذراء ونذور رهبانّية جديدة
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ة فننم� في كّل �صيء 
ّ
واأ�صدقائهما. واتّخذ الأخ �صليمان �صعاًرا له: »نعلن الحّق في المحب

نح� الم�صيح الذي ه� الراأ�س« )اأف 4: 15(. اأّما الأخ روني �صيرافيم فاتخذ �صعاره: »له 

الي�م  هذا  العاّم:  الأب  قال  المنا�صبة  وفي   .)30  :3 )ي�  اأنق�س«  اأن  ولي  ينم�  اأن  اإذن 

الم�ؤبّدة  بالنذور  اأح�صائها  في  ي�لد  لأنّه  ا  جدًّ وكبيرة  كبيرة  فرحة  ه�  ة 
ّ
للرهباني بالن�صبة 

الأخ�ان �صليمان وروني )�صيرافيم(، وهما القطاف البكر في عهدي ومنذ ت�صّلمي مهام 

اأحّملكما  اأن  الي�م  اأرغب  قائاًل:  الجدد  الناذرين  اإلى  وتّ�جه  ة. 
ّ
للرهباني العاّمة  الرئا�صة 

البعد  ة: 
ّ
الرهباني الحياة  بعدان في  . هناك 

ّ
نهائي وكّلي ب�صكل  �صتما 

ّ
تكر اأن  بعد  ة 

ّ
م�ص�ؤولي

الأفقي مع الب�صر والبعد العام�دي مع اهلل، ومع بع�صهما يكّ�نان ال�صليب واإذا ما انف�صال 

 
ّ
عن بع�صهما البع�س فكّل �صيء ي�صقط، لذلك فال�صليب الذي ناأخذه في النذر الرهباني

ي�صلم  اأن  قبل  والراهب  الأخير،  المث�ى  في  �صدرنا  على  وي��صع  النهاية  اإلى  يرافقنا 

الروح عليه اأن يق�ل ب�صمير مرتاح »لقد تّم«. على مثال الم�صيح الذي اأتّم ر�صالته على 

ال�صليب وعندها ح�صل الخال�س للعالم. اإّن كلمة »لقد تّم« ل تعني العذاب والألم بل 

�صليمان  الأخ�ين  اأّن  متاأّكد  واأنا  والمغفرة.  ة 
ّ
المحب ون�صر  الرحمة  وعي�س  الفرح 

و�صيرافيم، بعد اأن تركا العالم وتبعا الم�صيح، �صي�صيران بهذه الم�صيرة حتى النهاية. وفي 

الختام بارك الأب العاّم للناذرين  �صاكًرا الأباء الذين �صهروا على تن�صئتهما: نبيل واكيم 

 .
ّ
�ر وم�صاعديهما مع مر�صديهما وكّل الذين �صاهم�ا في  نمّ�هما الروحي

ّ
وج�زيف جب

ة، 
ّ
للرهباني تقدمتهما  وفي  تربيتهما  في  ال�صالح  المثل  قّدم�ا  الذين  الأهل  ا  اأي�صً و�صكر 

دعي  ال�صالة  بعد  النهاية.  حتى  ته 
ّ
محب في  الناذرين  ت 

ّ
ويُثَِب يحفظهم  اأن  اهلل  من  طالبًا 

الجميع اإلى التهاني والع�صاء في باحة الدير. األف مبروك.

ة 
ّ
ي�م الأربعاء 13 اأيل�ل 2017، اإحتفل الأب العام بقّدا�س عيد ال�صليب في رعي

ج�زيف  المدبّر  الأب  الكبرى  ة 
ّ
الإكليريكي رئي�س  يعاونه  جعيتا،  ــ  �س  المقَدّ ال�صليب 

ة الأب اليا�س �صليبا. بح�ص�ر 
ّ
�ر، ورئي�س المدر�صة الأب ي��صف ن�صر وكاهن الرعي

ّ
جب

عيد ال�شليب في جعيتا
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عظته  وفي  ة. 
ّ
الرعي اأبناء  من  وح�صد  الكبرى  ة 

ّ
الإكليريكي وجمه�ر  اإبراهيم  نداء  الأب 

�صرح الأب العام مفه�م الإرتفاع على ال�صليب وقال: كما لم يفهم  الر�صل اإرتفاع اإبن 

الب�صر على ال�صليب، كذلك نحن الي�م اأحيانًا كثيرة ل نفهم ال�صليب ول ن�ؤمن اأن اهلل 

الحزن  اهلل ومن  اأين ه�  ن�صاأل  هنا  اهلل. ومن  نفهم  فنحن ل  وبالتالي  يُ�صلب  اأن  يمكن 

والم�ت والألم الذي نعي�صه. والج�اب ه� اأّن الم�صيح لم يتج�ّصد لكي ل نع�د نمر�س 

نا، 
ّ
ونتاألّم اأو نم�ت بل تج�ّصد ليخّل�صنا من م�ت الخطيئة وارتفع على ال�صليب لأنّه اأحب

وعندما نفهم هذه الحقيقة ن�صتطيع اأن ننظر لبن الب�صر وتتبّدل نظرتنا لل�صليب في�صبح 

عالمة اإيمان ورجاء وفرح، بدل الحزن والياأ�س، لأنّه نتيجة حّب وحّب كبير، اإنّه حّب 

ة 
ّ
 الإكليريكي

ّ
ة ورئي�صي

ّ
ة كاهن الرعي اهلل لالإن�صان. وختم الأب العاّم معايًدا الجميع وخا�صّ

ختام  في  الجميل.  اأدائها  على  ة 
ّ
الرعي لج�قة  بال�صكر  ت�ّجه  كما  والمدر�صة.  الكبرى 

الحل�ى  قالب  قطع  ثّم  ال�صعلة  واإ�صاءة  �س،  المقَدّ ال�صليب  في  التط�اف  القّدا�س جرى 

بمنا�صبة العيد وك�كتيل في باحة الكني�صة.

الم�صيرة  اإنطلقت  ب�صارة  اأب�نا  عيلة  من  وبدع�ة  العاّم  الأب  وح�ص�ر  برعاية 

المخّل�س،  دير  اإلى  ال�صرقي  ج�ن  بلدة  مدخل  من  ب�صارة«  اأب�نا  درب  »ع  ال�صن�يّة 

اأت�ا من  بح�ص�ر عدد كبير من الكهنة والرهبان والراهبات وجمع كبير من الم�ؤمنين 

وترانيم  القربان  بركة  تخّللها  محطات  عّدة  الم�صيرة  ت�صّمنت  ة. 
ّ
اللبناني المناطق  كاّفة 

دير  باحة مدر�صة   في 
ّ
الإلهي بالقّدا�س  الم�صيرة  ة. واختتمت 

ّ
وتاأمالت روحي و�صل�ات 

واكيم،  ج�زيف  واكيم،  نبيل  الآباء:  فيه  وعاونه  العاّم  الأب  تراّ�صه  الذي  المخّل�س 

فادي  حّداد،  اإبراهيم  �صعد،  اأنط�ان  ال�صغبيني،  نق�ل  جبلي،   ن�صال  خلف،  حبيب 

الفحل، طالل تعلب، جيلبير ورده، نديم �صق�ر. بعد الإنجيل األقى الأب العام عظة من 

�صريح  اإلى  المدر�صة  من  زياح  اأقيم  القدا�س  ختام  وفي  ب�صارة.  الأب  ة 
ّ
روحاني وحي 

الأب ب�صارة.

م�شيرة وقّدا�س الأب ب�شارة اأبو مراد
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           كندا

الثالثاء ٢٤ ت�شرين الأّول ٢0١7، �صارك الأب العاّم الأر�صمندريت اأنط�ان ديب 

للروم  كندا  ة 
ّ
اأبر�صي وراعي  الأّول  ي��صف  البطريرك  غبطَة  ين 

ّ
المخّل�صي الآباء  برفقة 

رئي�س  زيارة  في  النت�صار،  اأ�صاقفة  مع  اإبراهيم  اإبراهيم  المطران  الكاث�ليك  ين 
ّ
الملكي

للكني�صة  الراع�يّة  الأو�صاع  �صيادته  مع  وعر�ص�ا  ل�بين  كري�صتيان  م�نتريال  اأ�صاقفة 

ال�ص�ريّين  ال�افدين  اأو�صاع  ا  اأي�صً وناق�ص�ا  كندا،  في  وخا�صة  النت�صار  بالد  في  ة 
ّ
الملكي

.)Marie Reine du monde( »ة »مريم ملكة العالم
ّ
الجدد. ثّم جال الجميع في كاتدرائي

غبطة  مع  العاّم  الأب  �صارك  الظهر  قبل  الأّول ٢0١7،  ت�شرين   ٢٦ الخمي�س  يوم 

البطريرك وال�صادة الأ�صاقفة في زيارة ال�صفير الباب�ّي في اأوتاوا-كندا الم�ن�صي�ر ل�يجي 

البرلمان  لزيارة  الظهر  بعد  ال�فد  انطلق  ثّم  المرافق.  وال�فد  الآباء  بح�ص�ر  ب�نازي، 

في�صل  بالنائب  الغبطة  ثّم اجتمع �صاحب  الحك�مة  اإلى جل�صة م�صاءلة  الكندّي وا�صتمع 

ال�صاد�صة  ال�صاعة  وعند  عّدة.  اأم�ر  في  وتباحثا  البرلمان  داخل  مكتبه  في  الخ�ري 

ة القّدي�صين بطر�س وب�ل�س في 
ّ
ة في رعي

ّ
قيمت �صالة الغروب الحتفالي والن�صف م�صاًء اأُ

غبطة  تراأّ�س  �صمعان.  واأنط�ن  �صركي�س  �صمير  الأب�ان  بخدمتها  يق�م  التي  اأوتاوا، 

وجمه�ر  ين 
ّ
المخّل�صي والآباء  العاّم  والأب  الأ�صاقفة  ال�صادة  بح�ص�ر  ال�صالة  البطريرك 

اأوتيل كراون  اإلى الع�صاء ال�صن�ّي في  اأوتاوا. وبعد ال�صالة ُدعي الجميع  ة 
ّ
كبير من رعي

قّدمت  وبعدها  ة 
ّ
الرعي تاأ�صي�س  تاريخ  فيها  عر�س  كلمة  �صمير  الأب  األقى  حيث  بالزا 

زيارته  على  �صكر  عرب�َن  وب�ل�س  بطر�س  القّدي�َصين  اأيق�نة  الغبطة  ل�صاحب  ة 
ّ
الرعي

وا�صًفا غبطة  وبالح�ص�ر،  بغبطته  فيها  كلمة رّحب  اإبراهيم  المطران  األقى  ثّم  لأوتاوا.  

ر 
ّ
للجميع، وعب ته 

ّ
ت�ا�صعه ومحب ة« من خالل 

ّ
الكاث�ليكي الكني�صة  »فرن�صي�س  بـ  البطريرك 

كندا  في  دروي�س  ي�حّنا  ع�صام  المطران  ال�صيادة  �صاحب  ب�ج�د  واعتزازه  فرحه  عن 

الذين  كّل  �صاكًرا  له،   
ّ
الروحي والمر�صد  والأب  ال�صديق  وه�  المنا�صبة  بهذه  لالحتفال 

زيارة الأب العام لكندا واأميركا ٢0١7
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واأنط�ن  �صركي�س  �صمير  الأب�ين  راأ�صهم  وعلى  ال�صن�يّة  ال�صهرة  هذه  تح�صير  في  تعب�ا 

�صمعان.

للمحامي   
ّ
البطريركي القد�س  �صليب  ة 

ّ
الأبر�صي راعي  مع  البطريرك  غبطة  وقّلد 

ج�زيف ع�بجي. وفي الختام األقى غبطته كلمة �صكر، خ�ّس فيها بالذكر رئي�س اأ�صاقفة 

رو�صيه  دو  اأندره  ب�ل  غاتين�  اأ�صاقفة  ورئي�س  براندرغا�صت  تيران�س  المطران  اأوتاوا 

الكني�صة  ل�ج�د  الداعمين  ب�نازي  ل�يجي  اأوتاوا  في  الحالي  الباب�ّي  ال�صفير  و�صعادة 

ة الأب�ين �صمير واأنط�ن طالبًا 
ّ
ة وخادمي الرعي

ّ
ة في كندا، كما �صكر راعي الأبر�صي

ّ
الملكي

تها من اأجل بناء الكني�صة. وخ�ّس بالذكر 
ّ
ة اللتفاف ح�ل راعيها واإظهار محب

ّ
من الرعي

ا المرح�م الأر�صمنديت حبيب ك�يتر الذي عمل على بناء الكني�صة في اأوتاوا وه�  اأي�صً

ة وهي تحتفل الي�م بي�بيل 125 �سنة 
ّ
ة التي اأ�ّص�صت هذه الأبر�صي

ّ
ة المخّل�صي

ّ
ابن الرهباني

ة م�نتريال، والممّثلة الي�م بالرئي�س العاّم اأنط�ان ديب.
ّ
على تاأ�صي�س رعي

وي�صت  في  الب�صارة  ة 
ّ
رعي في  الظهر،  قبل  الأّول ٢0١7،  ت�شرين  الجمعة ٢7  يوم 

اآيلند، حيث يخدم الأب مكاري��س وهبي، �صارك الأب العاّم في الجتماع الذي عقده 

غبطة البطريرك وال�صادة الأ�صاقفة مع الكهنة الذين عر�ص�ا اأو�صاع رعاياهم اأمام غبطته، 

في  ة 
ّ
للم�صيحي الجديد  ال�جه  �صرح  الذي  ع�ن  �صامي  بالبرف�ص�ر  غبطته  اجمتع  ثّم 

ة 
ّ
رعي �صبيبة  اأفراد  بع�س  عر�س  ثّم  ة، 

ّ
الرعي اأبناء  ي�اجهها  التي  والتحّديات  الغتراب 

الجميع  الكني�صة، واأعرب  اإلى م�صتقبل  التي ي�اجه�نها وتطّلعاتهم  التحّديات  المخّل�س 

ان�صم  الجتماع  بعد  لق�صاياهم.  و�صماعه  اهتمامه  اأولهم  الذي  لغبطته  �صكرهم  عن 

الب�صارة  ة 
ّ
رعي وقف  لجنة  مع  غداء  ماأدبة  اإلى  والآباء  والأ�صاقفة  البطريرك  غبطة 

ا 
ًّ
تكريمي درًعا  ة 

ّ
الرعي قّدمت  الختام  وفي  ة. 

ّ
الرعي �صال�ن  في  وذلك  فيها  والمتط�عين 

ة.
ّ
ة اإلى الرعي

ّ
ته ولزيارته التاريخي

ّ
ل�صاحب الغبطة عرب�َن �صكر لمحب

ة 
ّ
الرعي ب�صهرة  لالحتفال  م�نتريال  في  بالزا  كراون  اأوتيل  اإلى  ال�فد  انطلق  م�صاًء 

ال�صن�يّة وي�بيل المئ�ّي والخام�س والع�صرين على تاأ�صي�صها، حيث تتالت الكلمات بدًءا 

ميالني  الكنديّة  ال�صياحة  وزيرة  كلمة  ثّم  ك�دير  دوني  د 
ّ
ال�صي م�نتريال  بلديّة  برئي�س 
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رّحب  الذي  اإبراهيم  اإبراهيم  ال�صيادة  �صاحب  كلمة  بعدها   ،)Mélanie Joly( ج�لي 

األقى  الختام  في  الحا�صرين.  وبكّل  العاّم  وبالأب  الأ�صاقفة  وبال�صادة  الغبطة  ب�صاحب 

ة وكّل 
ّ
المخّل�صي ة 

ّ
للرهباني العاّم  ة والأب 

ّ
الأبر�صي فيها راعي  �صكر  الغبطة كلمًة  �صاحب 

ر عن فرحه بم�صاركتهم هذا الحتفال، داعيًا الجميع 
ّ
الذين �صاهم�ا في بناء الكني�صة وعب

اإلى ال�صتمرار في العمل مًعا كاأبناء لكني�صة واحدة �صاه�دة لالإنجيل في كندا.

ولمنا�صبة  الظهر  بعد  الرابعة  ال�صاعة  عند   ،٢0١7 الأّول  ت�شرين   ٢8 ال�شبت  يوم 

ة المخّل�س، اإحتفل غبطة البطريرك بالقّدا�س الي�بيل 
ّ
ي�بيل 125 �صنة على تاأ�صي�س رعي

في  المخّل�س  ة 
ّ
كاتدرائي في  المخّل�س،  ة 

ّ
رعي تاأ�صي�س  على  والع�صرين  والخام�س  المئة 

اأوتاوا  اأ�صاقفة  ورئي�س  اإبراهيم،  اإبراهيم  المطران  ة 
ّ
الأبر�صي راعي  فيه  عاونه  م�نتريال، 

اإي�صيدور  المطارنة  وال�صادة   ،)Mgr Terrence Prendergast( برندرغا�صت  ان�س 
ّ
تير

بّطيخة وع�صام ي�حّنا دروي�س وروبير ربّاط ونق�ل اأنتيبا وج�زف جبارة والأب العاّم 

مروان  ب�ل  كندا  في   
ّ
الماروني المطران  القّدا�س  وح�صر  ديب.  اأنط�ان  الأ�صمندريت 

ومطران  ك�ّريف�  ل�قا  والمطران  فييات  مارتان  والمطران  ف�بير  اآلن  والمطران  تابت 

ال�صريان  مطران  باهي  ا 
ّ
اإيلي والمطران  نا�صيف  اأنط�ان  ب�ل  الكاث�ليك  ال�صريان 

الأرث�ذك�س والأب اأنط�ان �صادارفييان ممّثل الأب ج�رج زبّاريان وجمه�ر كبير من 

في�صل خ�ري  والنائب  ك�دير  دوني  د 
ّ
ال�صي م�نتريال  بلديّة  رئي�س  كما ح�صر  الكهنة. 

بلديّة  وع�ص�  زيادة  فادي  كندا  في   
ّ
اللبناني وال�صفير  بيار  �صان  كري�صتين  وال�زيرة 

ات وح�صد كبير من 
ّ
د جميل �صعيب وبع�س الفاعلي

ّ
د عارف �صالم وال�صي

ّ
م�نتريال ال�صي

الم�ؤمنين.

ة وبعدها رّحب ب�صاحب الغبطة، وقام 
ّ
تال الإنجيل �صاحب ال�صيادة راعي الأبر�صي

مت ال�زيرة  رئي�س بلديّة م�نتريال دوني ك�دير بتقديم مفتاح م�نتريال اإلى غبطته وقَدّ

كري�صتين �صان بيار با�صم رئي�س وزراء مقاطعة كيبيك فيليب ك�يار درًعا تذكاريًّا لغبطته 

د ك�دير ولل�زيرة �صان 
ّ
لل�صي ة 

ّ
الملكي الإيق�نات  الغبطة بدوره كتابًا عن  وقّدم �صاحب 

بيار. وفي العظة قال غبطة البطريرك:
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في  بكم  نلتقي  اأن  الم�صاركين  المطارنة  ال�صادة  واإخ�تي  اأنا  لنا  يطيب  الأحّباء،  اأيّها 

هذه الليترجيا المقّد�صة. اإخ�تي ه�ؤلء قد اأت�ا من بالد فيها لكني�صتا انت�صار وامتداد كالبلد 

الذي اأنتم فيه. جاءوا حاملين اآمال وهم�م و�صج�ن و�ص�ؤون وخبرات اأبنائهم الذين هم 

هذه  في  واجتمع�ا  جاءوا  اأخرى.  بالد  اإلى  اإنَّما  نظيركم  ُهّجروا  اأو  هاجروا  لكم  اإخ�ة 

م�صتركة  ق�ا�صم  لأّن  ا  اأي�صً اأنتم  اأن يخدم�هم ويخدم�كم  ي�صعهم  يروا كيف  لكي  الأيّام 

تحّياتهم  اإليكم  حاملين  جاءوا  �صرقنا.  ومن  كني�صتنا  من  النت�صار  اأبناء  بين  تجمع  كثيرة 

اأن نك�ن  ت�صاعد على  لنا جميًعا �صبكة ت�ا�صل  باأن يك�ن  ومحّبتهم وت�صامنهم واأمنيتهم 

نا من بع�س واأكثر تعاونًا وتعا�صًدا وت�صامنًا وفاعلّية وخدمة لبالدنا وللبالد  اأكثر قربًا بَع�صُ

اإليكم مع اأخ�ّي المطرانين ع�صام ونق�ل حاملين  اأنا فقد جئت  اأّما  اأنتم وهم فيها.  التي 

ا دع�ة اإلى اأن ل نن�صى  اإليكم اأ�ص�اًقا وتحّيات واآماًل واأفراًحا وب�صمات ودم�ًعا وخ�ص��صً

بن�ع خا�ّس حاملين من  �صخ�صّيته. جئنا  فيها وتربّى وكّ�ن  منا  الكثير  التي ولد  الأر�س 

اأر�صنا ومن �صعبنا تذكيًرا باأنّكم اأنتم اأبناء ال�صهداء. اإن كانت الم�صيحّية انت�صرت وانت�صرت 

اإن كان لنا �صيء نعتّز به ونفاخر  اإلى الي�م.  اآباوؤنا منذ القديم  فبف�صل الدماء التي �صفكها 

األم الهجرة من بالدنا والنزيف الذي ت�صّببه في  باإزاء  لنا  فه� هذا. قد يك�ن من المعّزي 

ج�صم كني�صتنا ه� اأَنَُّكم اأنتم م�صيحّيي ال�صرق عندكم �صيء تق�ل�نه لإخ�تكم الم�صيحّيين 

اإلى  وانتمائكم  لالإنجيل  الم�صيحّية وعي�صكم  �صهاداتكم  م�صيحّيتكم وعن  الغرب عن  في 

نحن  لهجرتنا  مبّرًرا  ذلك  غير  والإيمان،  الرجاء  بعين  نرى،  اأن  ن�صتطيع  ل  الكني�صة. 

اأجل  من  مجمع  الفاتيكان  في  عقد  �صن�ات  اأربع  منذ  البالد.  هذه  اإلى  ال�صرق  م�صيحّيي 

اإعادة تب�صير الغرب. قد نك�ن نحن، في تدبير اهلل وت�صميمه، من بين ال��صائل والأ�صخا�س 

نبقى  ل  اأن  المهّجرين  اأو  المهاجرين  نحن  علينا  لذلك  الغر�س.  لهذا  اهلل  ي�صتعملها  التي 

وننه�س  الأمام  اإلى  نتطّلع  اأن  علينا  ويقتلنا.  يجّمدنا  تعّلًقا  بالما�صي  ومتم�ّصكين  متعّلقين 

هي  هذه  اأحفادهم  واأنتم   
ّ
الروماني العالم  قلب�ا  اآباوؤنا  وال�صهادة.  للر�صالة  كبير  برجاء 

ر�صالتكم اأن تقلب�ا العالم الذي انطلقتم اإليه ب�صهادة الإنجيل ال�صادقة. هذه الر�صالة تتطلب 

منا اأن نك�ن مندمجين في المجتمع الجديد الذي انتمينا اإليه، اأن ل نعّده غريبًا اأو خ�صًما 

اأو مناف�ًصا. علينا اأن نك�ن م�صيحّيين من داخل ثقافته وعاداته، اأن نك�ن م�اطنين حقيقّيين 
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اأ�صياء نعتبرها جّيدة ونتم�ّصك بها ك�صرقّيين  اأبعاد. واإن كان لدينا  بكّل ما لهذه الكلمة من 

بالدنا  اإلى  انتمائنا  مع  يتنافى  ل  هذا  به.  نطّعمها  اأن  اأو  بها  البلد  هذا  نطّعم  اأن  واجبنا  من 

فيه  نحن  الذي  البلد  اإّن  وتقاليدنا.  تراثنا  الى  وانتمائنا  وم�صاعدتها  لها  ومحّبتنا  الأ�صلّية 

اأو ل  تتنافى  التي ل  التقاليد والتراثات  المحافظة على  ا ي�صّجع على  اأي�صً البالد  وغيره من 

كني�صة عابرة  اأنّنا  نبرهن  فعلنا ذلك  اإن  الأحباء،  اأيّها  واأنظمتها ود�صاتيرها.  ق�انينها  ترف�س 

للحدود والثقافات، كني�صة ل تر�صى بالنكما�س والتق�قع اأو بالعزل والرذل. كني�صة لي�صت 

اأّن لها م�صتقبل فهذا الم�صتقبل  كذلك ل م�صتقبل لها واإن بدا للبع�س ب�صبب ق�صر نظرهم 

ه� م�صتقبل اآٍت �صريًعا وقريبًا على النهيار والزوال. اأّما الدواء الناجع لنك�ن كذلك فه� 

نا لبع�س، �صداقة نابعة من �صداقتنا لي�ص�ع  ال�صداقة، اأن نك�ن كّلنا في تنّ�عنا اأ�صدقاء بَع�صُ

الم�صيح الذي جعل من الثنين واحًدا، والذي وّحد في �صخ�صه المتناق�صات، كما يُعِلّمنا 

بل  اإمراأة  ول  رجل  ول   
ّ
اإ�صك�تي ول   

ّ
ي�ناني ول  حّر  ول  عبد  لي�س  اإذ  ب�ل�س،  القّدي�س 

الجميع واحد في الم�صيح. هل فّكرنا ي�ًما اأن الدم ال�احد، دم ي�ص�ع، ي�صري في عروق 

القّدي�س  يق�ل  بذلك من لحمه ومن عظامه، كما  ن�صبح  واأنّنا  نتناوله  مّنا حين  كّل واحد 

 
ّ
ا. ولي�س عن عبث ما قاله القدي�س اإيريناو�س منذ بدايات الم�صيحّية اأّن الم�صيحي ب�ل�س اأي�صً

تناق�س  من  ولي�س  العالم.  هذا  في  اهلل  يزرعه  و�صهادته حيث  ور�صالته  كّله  العالم  م�طنه 

منذ  الرعّية  هذه  تاأ�صي�س  بتذكار  الي�م  نحتفل  الأحّباء،  اأيّها  وغنًى.  تكامل  بل  الثنين  بين 

مئة وخم�صة وع�صرين عاًما. هذا الحتفال يذّكرنا فيما يذّكرنا باأّن الهجرة من بالدنا لي�صت 

وليدة الي�م ول اأحداث واأو�صاع الي�م. هجرة الي�م، تحت اأّي �صكل من الأ�صكال كانت، 

هي م�جة من م�جات الهجرة التي تعاقبت في تاريخ كني�صتنا وفي تاريخ الم�صرق بن�ٍع 

عاٍم، حّتى لتكاد تتر�ّصخ في عق�لنا القناعة باأّن الهجرة قدرنا يتر�ّصخ معها ال�صع�ر بالياأ�س 

وخيبة الأمل من اأن تتح�ّصن الأ�صياء. ومع كّل م�جة هجرة تت�صّتت عائالت وتتفّتت قل�ب 

ما  متى؟  اإلى  لماذا؟  وت�صاوؤلت:  ا�صتفهام  عالمات  الأخ�ّس  على  وترت�صم  دم�ع  وتنهمر 

الكنائ�س؟ لمن نخّطط ونحلم ونبني؟  تُفتح  تُقرع الأجرا�س من بعد ولمن  الم�صير؟ لمن 

نثق  نحن  وي�ّجهه.  التاريخ  ي�صنع  الذي وحده  تعالى  اهلل  يدي  بين  ن�صعه  كّله  ذلك  لكّن 

نك�ن  اأن  المقد�س،  الي�بيل  هذا  في  الي�م،  نريد  ل  لذلك  تخاف�ا«.  »ل  لنا  قال  بمن 
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ال�راء  اإلى  للتطّلع  مطرًحا  الي�بيل  هذا  من  ن�صنع  اأن  نريد  ل  متفائلين.  بل  مت�صائمين 

اهلل  لحمد  ا�صتراحة،  وقفة   
ّ
الكن�صي  

ّ
الكتابي المفه�م  في  فالي�بيل  والحزن.  والتح�ّصر 

حياتنا  في  الرّب  اأجراها  التي  الأعمال  فيه  ونعلن  فيه  نتذّكر  وقٌت  له،  والتهليل  و�صكره 

من خالل  نلناها  التي  النعم  على  تعالى  اهلل  فيه  ن�صكر  وقٌت  وقد�صتها،  وباركتها  فكّ�نتها 

اأن  ا�صتطعنا  الذي  الخير  على  تعالى  اهلل  ون�صكر  الرعّية،  هذه  خالل  ومن  الكني�صة  هذه 

ا. وهذا ه� ما نحن فاعل�نه في هذه الليترجّيا الإفخار�صتّيا ال�صكريّة. نحن الي�م  ن�صنعه اأي�صً

لن�صتريح لي�س  اأعمالنا، بل في قلب ي�ص�ع،  اإنَّما لي�س من  لن�صتريح، بالحمد والتهليل،  هنا 

في  التي  النعمة  في  اإنَّما  خطيئتنا،  من  لي�س  لن�صتريح  ي�ص�ع،  هدوء  في  اإنَّما  هم�منا،  من 

في  اأعيننا  ي�ص�ع  مع  اللحظة  هذه  لنحيا  اإنَّما  ال�راء  اإلى  لنتطّلع  ل  الي�م  هنا  نحن  ي�ص�ع. 

في عالم  الليترجّيا،  اللحظات وفي هذه  في هذه  الي�م،  نحن  المحّبين.  في �صمت  عينيه 

اهلل، فلن�صترح ولنتمّتع بجماله �صاكرين. نحن الي�م في ي�م من �صنع الرّب فلنفرح لنتهّلل 

يعتقد  كما    )cantare amantis est( المحّبين«  ة  خا�صّ ه�  »الترنيم  لأّن  ولنترنّم  به، 

الي�بيل  الأمام.  الى  وتطّلع  الحا�صر  في  ر  تب�صّ ا  اأي�صً ه�  الي�بيل  اأغ�صطين��س.  القّدي�س 

الجديدة.  وال�جهة  الم�صتقبل  قطار  ن�صتقّل  ثّم  فيها،  نرتاح  الما�صي،  من  اإليها  ناأتي  محّطة 

في رعايانا  بل  هنا  فقط  لي�س  الي�م،  المحّطة  اإلى  الذين و�صل�ا  نحن  الي�م،  الباقين  نحن 

ر للم�صتقبل. مّنا من ه� مت�صائم، ومّنا من ه� خائف،  كّلها، علينا قراءة الحا�صر والتح�صّ

ومّنا من ه� مترّدد، ومّنا من يت�صاءل هل نحتفل بالي�بيل القادم، ومّنا من ه� ثابت متفائل. 

نقطع  اأن ل  انتمينا علينا  فئة من ه�ؤلء  اأّي  اإلى  لكّننا  واإح�صا�صه.  اأ�صبابه وتفكيره  مّنا  لكّل 

لم  خط�ًطا  فيها  نكت�صف  التي  المحّطة  ه�  الي�بيل  الرجاء.  محّطة  ه�  الي�بيل  الرجاء. 

اأن  اأكثر من خّط واأكثر من قطار ن�صتطيع  تتعّطل وقطارات ما زالت تعمل، نكت�صف فيها 

وعلى  ال�صحيح  الخّط  على  ليدلّنا  ي�ص�ع  اإلى  ن�صغي  اأن  علينا  اإنَّما  الم�صتقبل.  اإلى  ن�صتقّله 

اأنّنا �صنجعله  اإّل  ال�صجر على خ�صرته  �صيبقى  الأم�ر  الي�بيل  يغّير  المنا�صب. قد ل  القطار 

اأكثر اخ�صراًرا، والبحر على زرقته اإّل اأنّنا �صنزيد �صحره، و�صيطلع الن�ر كّل ي�م كما كان 

اإّل اأنّنا �صنجعله اأكثر رونًقا. اأجل لن يك�ن �صيء جديد تحت ال�صم�س اإّل اأنّنا نحن نريد اأن 

ن�صّ�ب  باأن  واعدين  خطايا،  من  ارتكبنا  عّما  تائبين  جديدين،  اأنا�ًصا  فنُخلق  اأنف�صنا  نبّدل 



34

جديدة  �صماٍء  اإلى  متطّلعين  الغير،  اأنف�س  في  ما  فيتغّير  اأنف�صنا  في  ما  نغّير  باأن  م�صيرتنا، 

بعُد ول  ليٌل من  يك�ن  اهلل كّل دمعة من عي�ننا، وحيث ل  يم�صح  واأر�س جديدة حيث 

لذلك   .)5  :22 ؛   4  ��  1  :21 )روؤيا  علينا  ينير  الإله  الرّب  لأّن  ال�صم�س  ن�ر  اإلى  نحتاج 

ندخل الي�م بالتفاوؤل والإرادة والرجاء.

ة، 
ّ
المخّل�صي ة 

ّ
الرهباني اإلى  الجزيل  بال�صكر  الغبطة  �صاحب  ت�ّجه  العظة  ختام  في 

الي�بيل.  ختام  �صالة  تالوة  تّمت  القّدا�س  ختام  في  العام.  الرئي�س  ب�صخ�س  الممّثلة 

اإن�صاء  العاجل وه�  القريب  في  تنفيذه  �صيتّم  م�صروع  ة عن 
ّ
الأبر�صي اأعلن راعي  وبدوره 

د ط�ني 
ّ
ال�صي زحلة  ة 

ّ
رئي�س جمعي وقّدم  م�نتريال-كندا.  في  والبقاع  زحلة  دة 

ّ
ل�صي مقام 

جحا درعين تذكاريّين لغبطة البطريرك ول�صيادة المطران ع�صام ي�حّنا دروي�س. بعدها 

ة حفل ا�صتقبال 
ّ
تّم تبريك الكني�صة والم�ؤمنين بالماء المقّد�س. بعد القّدا�س اأقامت الرعي

ة على �صرف غبطة البطريرك.
ّ
وك�كتيل في قاعة الكاتدرائي

احتفل  م�صاًء،  والن�صف  الرابعة  ال�صاعة  عند  الأّول ٢0١7،  ت�شرين  الأحد ٢٩  يوم 

التابعة  ت�رنت�  في  التجّلي  كني�صة  في   
ّ
الإلهي بالقّدا�س  العب�صي  ي��صف  البطريرك  غبطة 

ة المطران اإبراهيم اإبراهيم وال�صادة المطارنة 
ّ
ة ي�ص�ع الملك، عاونه فيه راعي الأبر�صي

ّ
لرعي

جبارة  وج�زف  اأنتيبا  ونق�ل  ربّاط  وروبير  دروي�س  ي�حّنا  وع�صام  بّطيخة  اإي�صيدور 

والأب العاّم الأ�صمندريت اأنط�ان ديب ولفيف من الآباء، بح�ص�ر رئي�س بلديّة ماركهام 

راعي  رّحب  الإنجيل  تالوة  بعد  الم�ؤمنين.  من  كبير  وح�صد  �صكربيتي  فرانك  د 
ّ
ال�صي

ة الآباء اإبراهيم الحّداد ومي�صال �صله�ب وي�حّنا حّنا، 
ّ
ة با�صمه وبا�صم  كهنة الرعي

ّ
الأبر�صي

لدينا ثالثة  الغبطة واأ�صاف:  الكّلي  العب�صي  العالم ي��صف  ة في 
ّ
الملكي الكني�صة  د كّل 

ّ
ب�صي

المنا�صبة  بهذه  معكم  يفرح�ا  والي�م  ب 
ّ
الطي عطرهم  من  الم�ؤمنين  على  ير�ّص�ا  كهنة 

الآباء  وكّل  العام  وبالرئي�س  با�صمه  كّل  الأ�صاقفة  بال�صادة  ا  اأي�صً ورّحب  ال�صعيدة، 

ة وكّل 
ّ
الم�ج�دين والح�ص�ر. وبدوره األقى �صاحب الغبطة العظة �صاكًرا راعي الأبر�صي

ة، 
ّ
اأبناء الكني�صة الملكي ة التعا�صد بين 

ّ
الح�ص�ر على ا�صتقبالهم الجميل م�صّدًدا على اأهّمي

قّدم  القّدا�س  ختام  في  الكندّي.  المجتمع  في  الإنجيل  ر�صالة  تخدم  اأداة  يك�ن�ا  لكي 

ا لغبطة البطريرك.
ًّ
رئي�س بلديّة ماركهام درًعا تكريمي
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بعد القّدا�س ان�صّم الجميع اإلى حفل ع�صاء في اأوتيل ل� بارك. ح�صر الع�صاء، اإلى 

الع�صاء  تخّلل  ت�رنت�.  اأ�صاقفة  رئي�س  ك�لنز  ت�ما�س  الكاردينال  المرافق،  ال�فد  جانب 

ة بي�بيل 125 �سنة 
ّ
ة الأب اإبراهيم الحّداد الذي هّناأ راعي الأبر�صي

ّ
كلمات من كاهن الرعي

العام  رئي�صها  ب�صخ�س  ة 
ّ
الرهباني الأّم  هّناأ  ا  واأي�صً كندا  في  ة 

ّ
ملكي ة 

ّ
رعي اأّول  تاأ�صي�س  على 

الي�م  هذا  في  ح�ص�ره  الغبطة  ل�صاحب  �صاكًرا  البداية.  منذ  وتعبت  اأ�ّص�صت  التي  وهي 

ر فيها عن فرحه ب�ج�د �صاحب الغبطة وزيارته 
ّ
ة كلمة عب

ّ
العظيم. ثّم األقى راعي الأبر�صي

الأولى الى كندا وعن اعتزازه ب�ج�د ال�صادة الأ�صاقفة من بالد النت�صار والآباء والرهبان 

تاريخ  اأنّنا �صرنا جزًءا من  يدّل على  الي�بيل وهذا  بهذا  ين في كندا لالحتفال 
ّ
المخّل�صي

ا نيافة الكاردينال ك�لنز لح�ص�ره وم�صاركته في هذا الي�بيل. هذا البلد، �صاكًرا اأي�صً

على  كلمته  في  و�صّدد  دع�ته  على  ة 
ّ
الأبر�صي راعي  الكاردينال  نيافة  �صكر  بدوره 

ة وقيمها داعيًا 
ّ
ة التعاون القائم بين مختلف الكنائ�س لم�اجهة الحملة على الم�صيحي

ّ
اأهّمي

الى ال�صالة المتبادلة وطلب نعمة الرّب التي ب�ا�صطتها ن�صتطيع اأن ننم� ونتجّدد.

ا الى الكاردينال ك�لنز  اأّما غبطة البطريرك فقد وّجه ال�صكر الى الح�ص�ر وخ�ص��صً

ة 
ّ
باهّمي نّ�ه  كما  ت�رنت�.  في  ة 

ّ
الملكي لكني�صتنا  الدائم  ولدعمه  الع�صاء  هذا  في  لم�صاركته 

مع  لل�ق�ف  ة 
ّ
الرعي اأبناء  ودعا  الما�صي.  ال�صهر  تّم  الذي  كندا  في  ة 

ّ
الملكي ال�صبيبة  لقاء 

اأيق�نة  الغبطة  �صاحب  قّدم  وللمنا�صبة  الجديدة.  كني�صتهم  يبن�ا  لكي  رعيتهم  خادم 

ة درًعا تذكاريًّا ل�صاحب 
ّ
ة و�صكر، كما قّدمت الرعي

ّ
تذكاريّة ل�صاحب النيافة عرب�ن محب

الغبطة تقديًرا لزيارته الأب�يّة اإلى ت�رنت�.

             اأميركا

يوم الجمعة ٣ ت�ضرين الثاني 2017: و�صل الأب العاّم الى دير القّدي�س با�صيلي��س 

الأب  التقى  و�ص�له  عند  اإبراهيم.  اإبراهيم  المطران  ادة 
ّ
ال�صي �صاحب  يرافقه  ميث�ن  في 

اأنط�ان رزق ورئي�س  الأب   
ّ
الإقليمي الرئي�س  اجتماًعا مع  ثّم عقد  الدير  العاّم بجمه�ر 

الدير الأب فار�س خليفات والأب�ين مارتن حياة ولري ت�مينللي.
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 في كني�صة 
ّ
يوم الأحد ٥ ت�شرين الثاني ٢0١7: اإحتفل الأب العاّم بالقدا�س الإلهي

�صركي�س  و�صمير  ت�مينّللي  ولري  حياة  ومارتن  خليفات  فار�س  الآباء:  يعاونه  الدير 

من  كبير  وح�صد  اإيلّيا  عادل  وجان  اإبراهيم  اإبراهيم  المطرانين  بح�ص�ر  را�صد،  و�صربل 

تمح�رت  روحّية  كلمة  اإبراهيم  المطران  األقى  الإنجيل  بعد  الدير.  واأ�صدقاء  الم�ؤمنين 

 ولعازر، واأ�صاد بعمل الرهبانّية ودورها في تاأ�صي�س رعّية المخّل�س في 
ّ
ح�ل اإنجيل الغني

م�نتريال التي تحتفل بي�بيل 125 �صنة واأ�صاف: »اأينما ذهبتم في كندا اأو اأميركا ل بّد اأن 

المخّل�صّية  الروحانّية  وعلى  والرع�ّي   
ّ
الكن�صي العمل  على  مبنّية  مخّل�صّية  لم�صة  تجدوا 

التي تجّلت بق�ة في كّل اأنحاء كندا واأميركا. عقب القّدا�س لقمة محبة على مائدة الدير«.

الدير مع  اجتماًعا في  ثّم عقد  بالأب ج� ط�ما�س  العاّم  الأب  التقى  بعد الظهر 

ة المطران نق�ل �صمرا بح�ص�ر المطران اإبراهيم 
ّ
ة ال�ليات المّتحدة الأميركي

ّ
راعي اأبر�صي

اإبراهيم.

الأب  مع  ب��صطن  اإلى  العاّم  الأب  ت�ّجه   :٢0١7 الثاني  ت�شرين   ٦ الإثنين  يوم 

فار�س للقاء الأب كليمان ي��صف. الثالثاء 7 ت٢، عاد الأب العاّم اإلى م�نتريال وتابع 

لقاءاته  بالآباء وببع�س الأ�صدقاء. وفي 18 ت2، عاد اإلى لبنان مع الأب�ين اأنط�ان �صعد 

و�صربل را�صد  مختتًما زيارته اإلى كندا واأميركا.

الم�ؤ�ّص�س،  عيد  بقّدا�س  العاّم  الأب  احتفل   ،2017 الثاني  ت�صرين   25 ال�صبت  ي�م 

�ر، ج�زيف واكيم، حبيب خلف، ن�صال جبلي، 
ّ
عاونه الآباء: نبيل واكيم، ج�زيف جب

طالل  الفرح،  �صالم  عيد،  ت�فيق  ال�صغبيني،  ج�زيف  ال�صغبيني،  نق�ل  وردي،  جيلبير 

ة 
ّ
الأبر�صي وراعي  الثالث  غريغ�ري��س  البطريرك  غبطة  بح�ص�ر  حّجار،  ورامي  تعلب 

وازن،  منى  الأّم  ات 
ّ
المخّل�صي للراهبات  العاّمة  والرئي�صة  حّداد  ب�صارة  اإيلي  المطران 

من  وجمه�ر  جمعة  ج��صلين  الأّم  ال�صالحة  الخدمة  دة 
ّ
�صي لراهبات  العاّمة  والرئي�صة 

الم�ؤّقتة  النذور  اإبراز  القّدا�س  تخّلل  الم�ؤمنين.  من  وح�صد  والراهبات  والكهنة  الرهبان 

عيد الموؤ�ّش�س ونذور رهبانّية جديدة
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من  �صعدى  اأب�  )�صربل(  رودي  معل�ل،  من  وهبي  )اإ�صتفان��س(  عامر  الجدد:  لالإخ�ة 

وبع�س  ذويهم  بح�ص�ر  الحبا�س  مراح  من  داغر  )ي�حّنا(  واأنط�ني  �صاح�ر،  بيت 

ة، �صاكًرا اهلل على 
ّ
الأ�صدقاء. في العظة رّحب الأب العاّم ب�صاحب الغبطة وبراعي الأبر�صي

اإخ�ة جدد،  ثالثة  ونذور  الدع�ات  ة من خالل 
ّ
الرهباني يغدقها على  التي  الكثيرة  النعم 

ة هذه 
ّ
افتتاحي في  للعظة تجده  الكامل  )الن�ّس  والغائبين.  الحا�صرين  ا ذويهم  اأي�صً �صاكًرا 

النفحة(.

مروًرا  العاّم  بالأب  بدًءا  ة 
ّ
الرهباني نذورهم  م.  اأبناء ب.  القرابين جّدد  دورة  بعد   

بالآباء والرهبان اأ�صحاب النذور الم�ؤبّدة ثّم الإخ�ة اأ�صحاب النذور الم�ؤّقتة.

لقمة  اإلى  الجميع  ُدعي  ثّم  الكبير،  �صال�ن  في  التهاني  ل 
ّ
تقب جرى  القّدا�س  بعد   

ة على مائدة الدير.
ّ
المحب

الى  الأخ ج�رج عنتر  ابنها  م  بتقُدّ ة 
ّ
المخّل�صي ة 

ّ
الرهباني الميالد، فرحت  ليلة فرحة 

الآباء  وح�ص�ر  ديب  اأنط�ان  الأر�صمندريت  العاّم  الرئي�س  يدي  بين  الم�ؤبّدة،  النذور 

المدبّرين والكهنة واإخ�ته الرهبان وبع�س الأهل والأ�صدقاء. األف مبروك لالأخ ج�رج 

ة.
ّ
الرهباني ولالأم 

اإحتفل الأب العاّم بالقدا�س الإلهي بمنا�صبة   ،2018 13 كان�ن الثاني  ي�م ال�صبت 

مرور اأربعين ي�م ل�فاة المثلث الرحمات المطران اأندره حّداد. عاونه الآباء المدبّرين: 

�ر وج�زيف واكيم، بالإ�صافة اإلى الآباء: ن�صال جبلي، فادي 
ّ
نبيل واكيم، ج�زيف جب

والمطران  حّداد  ب�صارة  اإيلي  المطران  ال�صيادة   
ّ
�صاحبي بح�ص�ر  ورده.  وجيلبير  بركيل 

واأ�صدقائه،  حّداد  اأندره  المطران  عائلة  وازن،  منى  الأّم  العاّمة  الرئي�صة  اأبر�س،  ميخائيل 

وح�صد من الآباء والأخ�ة والأخ�ات وجمه�ر من الم�ؤمنين. 

النذور الموؤّبدة لالأخ جورج عنتر

قّدا�س الأربعين للمثلث الرحمات المطران اأندره حّداد
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 وفي عظته قال الأب العاّم: 

العامر،  الدير  هذا  رهبان  من  لراهٍب  الأربعين  ذكرى  لنحي  الي�م  اإجتمعنا   

ه�  الكاث�ليك،  الروم  كني�صة  اأعمدة  من  وا�صقٍف  الحديث،  لبنان  رجالت  من  ورجٍل 

.
ّ
المثلَّث الرحمات المطران اأندره حّداد المخّل�صي

   ١ ــــ اأندره الراهب المخّل�شّي

ة التي �صارت على خطى الم�ؤ�ّص�س 
ّ
الأب  اأندره ه� واحد من هذه الك�كبة الرهباني

وه�   1946 �صنة  المقّد�صة  النذور  واإبرازه  ة 
ّ
الرهباني دخ�له  فمنذ   .

ّ
ال�صيفي اأفتيمي��س 

التن�صئة،  فترة  ة 
ّ
المخّل�صي ة 

ّ
الروحاني امتالئه من  بعد  المخّل�س.  ليك�ن ر�ص�ل  بكّد  يعمل 

الفرق  وي�ؤ�ّص�س  بيروت  ومدار�س  المخّل�س  دير  مدر�صة  في  يعّلم  اأندره  اأب�نا  انطلق 

م�صتقبل  اأنّها  اآمن  التي  بال�صبيبة  الهتمام  جهده  بكّل  حاول  بالهّمة.  ويتقّدمها  ة 
ّ
الك�صفي

فبادلته  المخّل�س،  دير  على  رئا�صته  اأيّام  ال�صباب«  »بيت  لها  فاأ�ّص�س  وال�طن،  الكني�صة 

الحّب وال�فاء وراأت فيه مر�صًدا اأمينًا قائًدا قديًرا ومرجًعا ت�صتند عليه.

من  لمزيد  ة 
ّ
الرهباني ات 

ّ
اإمكاني فاتًحا  وت��صيعها  المدر�صة  تط�ير  في  ياأُل جهًدا  لم 

الخدمة والر�صالة. انتهى به المطاف مديًرا لدار ال�صداقة في زحلة، التي كانت في حينه 

بذرة �صغيرة اأ�صغر من جميع الم�ؤ�ّص�صات، غّذاها باإيمانه وعنف�انه حّتى اأ�صبحت �صجرًة 

كبيرة ي�صتظّل بها كثيرون. 

    ٢ ــــ اأندره من رجالت لبنان الكبار

الحّق ومن  اإحقاق  اأجل  يلين من  الأ�صقف منا�صاًل ل  ثّم  الكاهن ومن  اأندره  برز 

في  عا�س  كرامتهم.  ومن  لبنان  في  ين 
ّ
الم�صيحي عنف�ان  من  تبّقى  ما  على  الحفاظ  اأجل 

 
ّ
م�صيحي اله�يّة، وج�د  ذبح على  تهجير،  قتل في كّل مكان،  البغ�س والحروب:  زمن 

بخطر... فكان �ص�ت المطران اأندره �ص�تًا يدّوي في وجدان لبنان. فال�صالم بالن�صبة اإليه 

لم يكن يعني اأبًدا ا�صت�صالًما، بل نهُج حياة �صجاعة ومقدامة ل تخاف من التب�صير بال�صالم 

ول� كّلفه ذلك حياته.



39

وقف في وجه كّل ظالم وحاقد. ت�صّدى لكّل من يعتدي على ديره اأو �صعبه، لكن 

انتمائه  اأو  اإلى دينه  اأن ينظر  بابه من دون  اأح�صن و�صاعد كّل من طرق  ال�قت نف�صه  في 

اأثناء حرب  ا في  ين، خ�ص��صً
ّ
الم�صيحي ي�صاوم ي�ًما على حق�ق  . لم 

ّ
الطائفي اأو   

ّ
الحزبي

رين من اأجل ودعاء ال�صعب. 
ّ
زحلة �صنة 1981. �صادق الأعداء ليربح �صعبه، قاوم المتكب

تعلم  »ل  الم�صيح:  ق�ل  وجدانه  في  للفقراء  و�صنًدا  حن�نًا  واأبًا  الكبار،  مع  كبيًرا  كان 

يمينك ما اأعطت �صمالك«. 

ين 
ّ
والزحلي عاّمة  ين 

ّ
الم�صيحي عي�ن  في  جعلته  ال�صجاعة  الم�صيرة  هذه  كّل 

به  اأنظارهم وطالب�ا  اإليه  فت�ّجهت  الأبطال.  بطاًل من  الخ�ص��س  والبقاعيين على وجه 

الكبيرة  عطاءاته  الكاث�ليك  الروم  كني�صة  قّدرت  وقد  الكثلكة،  عا�صمة  على  مطرانًا 

ة الفرزل وزحلة والبقاع في 14 حزيران 1983. 
ّ
فانتخبه �صين�د�صها مطرانًا على اأبر�صي

   ٣ ــــ اأندره اأ�شقف من اأعمدة الكني�شة

الح�ص�ر  المجالت: عّزز  العمل في جميع  بداأ  ة، وكعادته، 
ّ
المطراني منذ دخ�له  

 في المدينة، �صعى بكّل جراأة لدراأ الفتن ووقف حّمامات الدم، فعا�صت زحلة 
ّ
الم�صيحي

ًفا مع محيطها ومع ذاتها. بعد ذلك، التفت اإلى ال�صبيبة وراح ي�صّجع 
ّ
في عهده �صالًما م�صر

وراح  المر�صى  رعى  فيها.  ولالأولد  لل�صبيبة  ات 
ّ
وجمعي ن�صاطات  تنظيم  على  الرعايا 

الرعاة  و�صّجع  الرعايا  دعم  البقاع.  م�صت�صفيات  اأكبر  من  لت�صير  تل�صيحا  م�صت�صفى  يطّ�ر 

لكّل  ال�صاغية  والأذن  اأبنائه،  كّل  على  ال�صاهرة  العين  كان  للنف��س،  اأكمل  خدمة  على 

اأن�صاأ  الطلبات.  من  المحّق  وتنفيذ  ظلم  كّل  رفع  اإلى  المبادر  والقلب  وطلب،  �صك�ى 

ته لم 
ّ
ة ل�صعبه وفقرائه. هذا الهتمام باأبر�صي

ّ
ة الخيريّة لخدمة الحاجات الجتماعي

ّ
الجميعي

ال�صديد  والراأي  المرجع  فكان  ا.  خ�ص��صً وكني�صته  عاّمة  ال�طن  بق�صايا  اهتمامه  يُن�صه 

�ص�ته  �صار  حّتى  الكاث�ليك،  الروم  كني�صة  �صين�د�س  في  والحكمة  الخبرة  و�صاحب 

ا من ال�صعب تخّطيه، وركيزة ثابتة للبناء في  ة وما بعدها حدًّ
ّ
ال�صارخ اإبّان الحرب اللبناني

زمن التحّ�لت.
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الكثلكة  وعا�صمة   
ّ
الم�صيحي ال�صرق  ل�ؤل�ؤة  اإلى  عهده  اأواخر  في  زحلة  تحّ�لت 

كنائ�س  بنى  الاّلزمة،  والمعن�يّات  بالمال  ودعمها  القديمة  الكنائ�س  معظم  رّمم  ا: 
ًّ
فعلي

في  ة 
ّ
المطراني ودار  الحّمار،  اأندراو�س  مار  الميدان،  ي��صف  )مار  بزحلة  تليق  جديدة 

اأن ي�دي  اأ�صابها وكاد  الذي  النفجار  اإثر  القديم  بالمبنى  الذي لحق  الدمار  بعد  زحلة 

ة راأت اأّن دور هذا الأ�صقف الهّمام �صرورّي في تلك المرحلة 
ّ
بحياته. اإّل اأّن العناية الإلهي

ين اإلى ال�طن وع�دة ال�طن اإليهم.
ّ
من ع�دة الم�صيحي

ف من الجهاد والن�صال من اأجل تحرير 
ّ
اأندره بعد ن�صف قرن وني رحل المطران 

ترك  لكّنه  رحل  الحجر،  بناء  قبل  الب�صر  كني�صة  بناء  اأجل  ومن  الإن�صان،  كّل  الإن�صان 

ا لأبناء زحلة والبقاع اإرثًا من ال�صجاعة والإقدام والهّمة، اإرثًا  لالأجيال القادمة وخ�ص��صً

ة باأنّها 
ّ
ة المخّل�صي

ّ
ا. اأ�صحى �صريحه ذخيرة في قلب زحلة وو�صاًما للرهباني

ًّ
ا وروحي

ًّ
اإن�صاني

التي  العظيمة  الهامات  اإلى  ان�صّمت  التي  ة 
ّ
المخل�صي الهامة  اأعطت للكني�صة ولل�طن هذه 

تي، وفخًرا لعائلته واأهالي روم ومنطقة جّزين عاّمة.
ّ
�صبقتها من رهباني

اإيّاها لتك�ن لنا قدوة في حياتنا  اإنّي اأ�صكر اهلل معكم على هذه النعمة التي اأعطانا 

ة.
ّ
ة وال�طني

ّ
ة والرهباني

ّ
الن�صاني وم�صيرتنا 

كني�صتنا  ول�صين�د�س  الحبيبة  روم  بلدة  ولأهالي  الكريمة  للعائلة  التعزية  اأجّدد 

ة.
ّ
ة الفرزل وزحلة والبقاع ولالأّم الرهباني

ّ
ة ولأبر�صي

ّ
الملكي

ي��صف  البطريرك  لغبطة  الأولى  الزيارة  و�صمن   ،2017 �صباط   11 الأحد  ي�م 

ة مع خليفة بطر�س واأ�صقف 
ّ
العب�صي الى حا�صرة الفاتيكان من اأجل اإعالن ال�صركة الكن�صي

بهذا  للم�صاركة  اإلى روما  را�صد  و�صربل  واكيم  نبيل  المدبّر  والأب�ان  العام  �صافر  روما. 

العاّمين  الروؤ�صاء  المقّد�س،  المجمع  اأع�صاء  المطارنة  ال�صيادة  اأ�صحاب  برفقة  الحدث 

المرافقين. العاّمات والكهنة  والرئي�صات 

زيارة الأب العاّم اإلى روما
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الذي   
ّ
ال�صباحي القّدا�س  في  العاّم  الأب  �صارك   ،2017 �صباط   13 الثالثاء  ي�م   

البابا في �صانتا مارتا في  البطريرك، في مقر  البابا فرن�صي�س بم�صاركة غبطة  تراأّ�صه قدا�صة 

اأع�صاء  الفاتيكان، بح�ص�ر نيافة الكردينال لي�ناردو �صاندري وال�صادة الأ�صاقفة  حا�صرة 

المجمع المقّد�س والروؤ�صاء العاّمين والرئي�صات العاّمات وبع�س الآباء. في العظة رّحب 

 على 
ّ
قدا�صته بالبطريرك العب�صي قائاًل له: اأخي العزيز. و�صّدد قدا�صته اأمام ال�فد الكن�صي

ا ل�ص�ريا الحبيبة كما و�صفها  ة في العالم اأجمع وخ�ص��صً
ّ
�صالته الخا�صة للكني�صة الملكي

ال�صركة  في  وكهنة  مطارنة  من  ين 
ّ
الملكي عاة 

ّ
للر الحياة  �صهادة  على  مرّكًزا  قدا�صته. 

اتهم ليثبت�ا في مناطقهم بالرغم 
ّ
اأبناء كني�صتهم واأبر�صي ة الرع�يّة تجاه 

ّ
والت�صامن والمحب

اأن يك�ن�ا قدوة لأبناء  اإيّاهم على  من ال��صع الأليم والياأ�س الذين يعان�ن منه. م�صّجًعا 

بالمال  التعّلق  والت�ا�صع وعدم  الب�صاطة  في  الإنجيل  روح  عي�صهم  من خالل  كني�صتهم 

بالد  في  والذين  المتاألّم  ال�صرق  في  ة 
ّ
الملكي الكني�صة  لأبناء  م�صّليًا  ة. 

ّ
العالمي والبهرجة 

الغتراب. بعد القّدا�س اإلتُقطت ال�ص�ر التذكاريّة مع قدا�صته. 

عند الظهر، اأقيم اإ�صتقبال على �صرف غبطة البطريرك في المجمع ال�صرقي، �صّم ال�صادة 

الأ�صاقفة والروؤ�صاء العامين والرئي�صات العاّمات وممّثل� الرهبانّيات ال�صرقّية وال�فد المرافق.

 ي�م الأربعاء 14 �صباط 2017، عند ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاًء، اأقيمت خدمة الأقدا�س 

 Maria in Cosmedin Santa اإن ك�زمدين  ال�صابق تقدي�صها، في كني�صة �صانتا ماريا 

. تراأّ�س ال�صالة غبطة البطريرك واحتفل فيها الأب حّنا كنعان. بح�ص�ر ال�صادة الأ�صاقفة 

ة، 
ّ
ات الملكي

ّ
اأع�صاء ال�صين�د�س المقّد�س، والروؤ�صاء العاّمين والرئي�صات العاّمات للرهباني

ين 
ّ
الملكي الكهنة  من  وح�صد  حّداد،   مطاني��س  الأر�صمندريت   

ّ
البطريركي وال�كيل 

ين وعرب.
ّ
ين من اإيطالي

ّ
العاملين والدار�صين في روما وجمه�ر من الإكلير�س والعلماني

الخمي�س 15 �صباط، قام الأب العام مع الأب�ين المدبّر نبيل واكيم و�صربل را�صد، 

ة،  و�صيم المر 
ّ
بزيارة الى دير مار با�صيلي��س حيث التقى الآباء عبدو رعد، �صارل �صامي

وحنا كنعان. بعدها اجتمع مع المهند�س نزيه ي�ن�س، ثّم ا�صتقبل في نف�س الدير مطران 

البان� مارت�صيل� �صميرارو، واجتمع معه بح�ص�ر المهند�س وكافة الآباء.
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�صاندري  لي�ناردو  الكاردينال  نيافة  مع  العاّم  الأب  اجتمع  �صباط،   16 الجمعة 

والمطران فا�صيل في المجمع ال�صرقي. وبعد الظهر كان له اجتماع مع المحامية كري�صتينا 

ب�رت�صيناري. 

الأحد 18 �صباط عاد الأب العام الى لبنان مختتًما زيارته اإلى روما.

العاّم  الأب  اإحتفل  �صباط   21 الأربعاء  ي�م  الكبرى:  الإكليريكّية  في  قدا�س 

عاونه  في جعيتا.  الكبرى  ة 
ّ
الإكليريكي مراد-  اأب�  ب�صارة  الأب  بيت  في   

ّ
الإلهي بالقّدا�س 

�صارل ديب. بح�ص�ر  الم�صاعد  المدبّر ج�زيف جب�ر والأب  الأب  ة 
ّ
الإكليريكي رئي�س 

وبعد  الراهبات.  والأخ�ات  الإخ�ة  وجمه�ر  الآباء  من  وح�صد  ات 
ّ
الإكليريكي روؤ�صاء 

اإ�صتقبال  القّدا�س  ة الأب ب�صارة. عقب 
ّ
األقى الأب العاّم العظة من وحي روحاني الإنجيل 

ة. 
ّ
وع�صاء على مائدة الإكليريكي

ة 
ّ
�شهرة روحّية على ال�شريح: ي�م الجمعة 23 �صباط 2018، اأقيمت �صهرة روحي

الكبرى  ة 
ّ
الإكليريكي جماعة  ال�صهرة  اأحيا  مراد   اأب�  ب�صارة  م 

ّ
المكر الأب  �صريح  عند 

وجماعة البتداء بح�ص�ر الآباء والأخ�ات الراهبات. 

وربا  ماريان  لبنان  في  النم�صا  �صفير  برعاية   ،2018 �ضباط   22 الخمي�ص  م�ضاء 

 Voestalpine cares مركز  ة 
ّ
ال�صالحي  - العناية  دار  في  اإفتُتح   ،)Marian Wrba(

ممثل  بح�ص�ر  وذلك   Hilfswerk ة 
ّ
العالمي هلفزورك  منّظمة  من  بدعم  للتدريب 

م��صى،  مي�صال  الدكت�ر  والنائب  بعا�صيري،  طارق  المهند�س  ال�صني�رة  ف�ؤاد  الرئي�س 

نا�صر حم�د، ممثل  الدكت�ر  الم�صتقبل  تيار  الحريري من�ّصق  ة 
ّ
بهي دة 

ّ
ال�صي النائب  وممّثل 

فروع  عام  مدير  الديما�صي،  اإبراهيم  ال�صيخ  �ص��صان  �صليم  ال�صيخ  واأق�صيتها  �صيدا  مفتي 

ذكرى الأب المكّرم ب�شارة اأبو مراد

اإفتتاح مركز Voestalpine للتدريب في دار العناية
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ا�صتقبالهم  في  وكان  ات، 
ّ
ال�صخ�صي من  وح�صد  ع�دة  مارك  د 

ّ
ال�صي لبنان  في  ع�دة  بنك 

ة الأر�صمندريت اأنط�ان ديب والرئي�صة العاّمة للراهبات 
ّ
ة المخّل�صي

ّ
الرئي�س العاّم للرهباني

الأب حبيب  العام  م 
ّ
والقي واكيم  نبيل  الأب  العاّم  والنائب  وازن  منى  الأّم  ات 

ّ
المخّل�صي

خلف ومدير الدار الأب طالل تعلب والأب �صربل را�صد .

فريتز  اإ�صتيفان  ة 
ّ
العالمي هلفزورك  منّظمة  ورئي�س  وربا  ال�صفير  من  كّل  واألقى 

كارول  الم�صروع  عن  ة 
ّ
الإجتماعي والم�ص�ؤولة  كركي،  ميراي  دة 

ّ
ال�صي الم�صروع  ومن�ّصقة 

ة 
ّ
اأوبرالي وو�صالت  وربا  لل�صفير  ورود  تقديم  تخّللها  بالمنا�صبة،  كلمات  ال�صاتر   عبد 

دة تارا معل�ف.
ّ
قّدمتها ال�صي

وختاًما قام الجميع بج�لة في اأرجاء المركز الذي تّم افتتاحه وح�صروا فيلًما عن 

الم�صروع )ور�صة المعادن(.

ماّدة  على   
ّ
مهني لتدريب  يهدف  اإنّه  الم�صروع  عن  فريتز  اإ�صتيفان  د 

ّ
ال�صي ويق�ل 

جديدة  مهارات  باكت�صاب  يرغب  لمن  جديد  ومنهج  حديثة  اآلت  با�صتخدام  الحديد 

الم�صغل  تجهيز  وتّم  فر�س عمل جديدة.  على  العث�ر  عبر  ة 
ّ
الجتماعي حالته  وتح�صين 

بـاثنتي ع�صرة اآلة حديثة وعدد من المعّدات والأك�ص�ص�رات لت�صهيل تدريب المتدّربين.

الأخ  بين  الرابط  الج�صر  هي  العناية  دار  اأّن  تعلب  طالل  الأب  اعتبر  جهته،  من 

ول  بالجدران  ت�ؤمن  ل  م�ؤ�ّص�صة  فهي  وجبلها  وجزين  وبحرها  �صيدا  بين  واأخيه، 

بالح�اجز بل ب�صالت ال��صل والج�ص�ر.

و�صكر كّل من دعم ورعى الم�صروع.

يوم ال�شبت ٢٤ �شباط ٢0١8، بدع�ة من الرئي�س العاّم ولمنا�صبة الذكرى ال�صن�يّة 

اأب� مراد، زار غبطة البطريرك ي��صف العب�صي دير المخّل�س وكان  م الأب ب�صارة 
ّ
للمكر

والن�اب  وال�زراء  المطارنة  من  وح�صد  العاّم  الرئي�س  الدير  مدخل  عند  ا�صتقباله  في 

ين، وعلى الأثر ت�ّجه البطريرك اإلى كني�صة الدير، حيث 
ّ
ات والرهبان المخّل�صي

ّ
وال�صخ�صي

زيارة غبطة البطريرك يو�شف العب�شي اإلى دير المخّل�س
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ج�زيف  واكيم،  نبيل  المدبّرون:  والآباء  العاّم  الأب  فيه  عاونه  ا، 
ًّ
احتفالي قّدا�ًصا  تراأّ�س 

�ر وج�زيف واكيم. ولفيف من الآباء وهم: ن�صال جبلي، جيلبير وردة، ج�زيف 
ّ
جب

بركيل. ح�صر  فادي  ديب،  �صارل  الفحل،  فادي  ماي�،  اليا�س  �صليبا،  اليا�س  ال�صغبيني، 

المطران  لبنان،  في  الباب�يّة  ال�صفارة  باأعمال  القائم  �صانت��س  اإيفان  الم�ن�صيني�ر  القّدا�س 

اإيلي ب�صارة الحّداد، المطران كيرل�س ب�صتر�س، المطران ع�صام ي�حّنا دروي�س، المطران 

اإدوار  المطران  اأبر�س،  ميخائيل  المطران  اإبراهيم،  اإبراهيم  المطران  حّداد،  ج�رج 

جاورجي��س �صاهر، المطران مارون العّمار، المطران �صكراهلل نبيل الحاج، وزير الدولة 

م��صى  مي�صال  النّ�اب:  الخطيب،  طارق  البيئة  وزير  فرع�ن،  مي�صال  التخطيط  ل�ص�ؤون 

ممّثال  نعمه طعمه  النائب  و، 
ّ
تر الدين  زيد وعالء  اأب�  واأمل  واإيلي ع�ن  ع�صيران  وعلي 

النائب وليد جنبالط، اأندريه ال�صرن�ك ممّثال النائب ج�رج عدوان، نزار الروا�س ممّثال 

وب 
ّ
الخر اإقليم  في   

ّ
ال�صتراكي  

ّ
التقّدمي الحزب  ة 

ّ
داخلي وكيل  الحريري،  ة 

ّ
بهي النائب 

العاّم  الأب  حّنا،  اليا�س  ال�صابق  ال�زير  جنبالط،  تيم�ر  ممّثال  د 
ّ
ال�صي �صليم  الدكت�ر 

الأر�صمندريت اليا�س معل�ف، الأب العاّم الأر�صمندريت نجيب ط�بجي، الرئي�صة العاّمة 

و، اأع�صاء 
ّ
الأّم منى وازن، الرئي�صة العاّمة الأّم دنيز عا�صي، الرئي�صة العاّمة الأّم نيك�ل حر

�ص�مط،  قه�جي  مارلين  ال�ص�ف  قائمقام  الكاث�ليك،  الروم  لطائفة  الأعلى  المجل�س 

 الل�اء عماد عثمان، العقيد 
ّ
العميد ج�رج اليا�س ممّثاًل المدير العاّم لق�ى الأمن الداخلي

الخروب  اإقليم  بلديّات  اتّحاد  رئي�س  الدولة،  لأمن  العاّم  المدير  ممّثاًل  حّداد   ب�صارة 

والكهنة  والرهبان  الآباء  من  وح�صد  التّحاد  بلديّات  وروؤ�صاء  مّخ�ل  ج�رج   
ّ
الجن�بي

ات من مختلف 
ّ
والراهبات من مختلف الرعايا والأديار، وح�صد من الأهالي وال�صخ�صي

المناطق.

ة الأر�صمندريت 
ّ
ة المخّل�صي

ّ
بعد تالوة الإنجيل المقّد�س، األقى الرئي�س العاّم للرهباني

اأنط�ان ديب كلمة قال فيها: »اأرّحب بكم يا �صاحب الغبطة مع �صحبكم الكريم با�صم 

بركة  ي�م  ه�  الي�م  هذا  اإّن  وراهبات.  ورهبانًا  اأ�صاقفة  ة: 
ّ
المخّل�صي ة 

ّ
الرهباني اأبناء  كّل 

م�صاعفة، فزيارتكم لهذا الدير العامر هي بركة بذاتها، واأن تك�ن هذه الزيارة في ذكرى 

م الأب ب�صارة اأب� مراد هي بركة ف�ق بركة«.
ّ
المكر
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تاريخها،   
ّ
مر الي�م، كما على  تكم وت�ؤّكد لكم 

ّ
ة هي رهباني

ّ
المخّل�صي ة 

ّ
الرهباني اإّن 

الروح  اختارها  التي  لل�صلطة  وخا�صعة   ،
ّ
والكاث�ليكي  

ّ
الم�صيحي باإيمانها  را�صخة  اأنّها 

القد�س على راأ�س هذه الكني�صة المتمّثلة بغبطتكم.

اإّن رهبانّيتنا التي تاأ�ّص�صت كاث�ليكّية �صنة 1683، اأي قبل انق�صام الكني�صة النطاكّية، 

 
ّ
ال�صيفي اأفتيمي��س  المطران  الذكر  ال�صعيد  الم�ؤ�ّص�س  بناه  الذي  الأّم  ديرها  في  ت�صتقبلكم 

�صنة  واأنه�ه   1717 �صنة  الدير  هذا  رهبان  ببنائها  بداأ  التي  الكني�صة  �سنة 1711. وفي هذه 

عا�ص�ا  اآن،  في  والر�صالة  الن�صك  عا�ص�ا  الذين  الرهبان  تكّر�س  من رحمها  والتي   ،1721

ال�صلب والقيامة، عا�ص�ا النفتاح والخل�ة، خدم�ا المخّل�س �صاهدين له وم�صت�صهدين من 

خيًرا  كان  ما  منها  هاّمة  ح�ادث  الما�صية  الع�ص�ر  في  �صهدت  الكني�صة  هذه  اإّن  اأجله. 

كالمجامع الكن�صّية التي كانت تُعقد داخلها )ال�صين�د�صات من �صنة 1730 الى �صنة 1856(  

 الذي انطلقت منه كني�صتنا الرومّية الكاث�ليكّية ومنها ما كان األيًما 
ّ
فكانت الح�صن الروحي

كالنكبات التي حّلت في الدير بين 1777 و 1985. وروت دماء �صهدائها القّدي�صين بذار 

الإيمان فيها. واأخ�ّس بالذكر منهم الأب ديمتري العب�صي �صنة 1860. اإّن الكني�صة ل تُبنى  

وقد  الم�صيحّيين،  بذار  ه�  ال�صهداء  دم  اإّن  ترتليان��س:  قال  كما  ال�صهداء،  ذخائر  على  اإّل 

على  المخّل�س  اأنعم  لقد  ال�صهداء.  دماء  على  الكاث�ليك  الملكّيين  الروم  كني�صة  قامت 

رهبانيتنا ب�صهداء كثر: 49 ذبح�ا لإيمانهم، و41 ا�صت�صهدوا في خدمة الم�صابين بالطاع�ن 

راف�صين التخّلي عن ر�صالتهم. فكان لنا اإكليل الغار بالمكّرم الأب ب�صارة.

وما اأ�صبه الي�م بالأم�س يا �صاحب الغبطة، اإّن كني�صتنا بُنيت على ال�صهادة وال�صطهاد، 

وهي الي�م تعي�س هذه ال�صهادة في �ص�ريا ولبنان وفل�صطين وحّتى في دول النت�صار، ومنذ 

اأيّام فقط ُق�صفت البطريركّية وُق�صفت الكنائ�س في دم�صق و�صقط ال�صهداء الأبرار.

الي�م يتبارك هذا الدير، بدخ�لكم اإليه، والذي عا�س فيه اأ�صالفكم اأ�صحاب الغبطة 

ف، فلج�ؤا اإليه ب�صبب ال�صطهاد الذي لحق بهم 
ّ
البطاركة منذ التاأ�صي�س لمّدة مئة عام وني

 لهم الذي دفعهم 
ّ
، فكان هذا الدير الح�صن المنيع والغذاء الروحي

ّ
لإيمانهم الكاث�ليكي

 قدًما في ر�صالتهم.
ّ
للم�صي
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النعم  من  اهلل  حباكم  وقد  لكني�صتنا  والراأ�س  الأب  الغبطة  �صاحب  يا  الي�م  اأنتم 

ة 
ّ
 ما ي�صاعدكم في تحّمل الم�ص�ؤولي

ّ
 والثقافي

ّ
 والفني

ّ
 والعلمي

ّ
 والروحي

ّ
والغنى الإن�صاني

اأنّكم �صتك�ن�ن  ثقة  الم�ّقرين، وكّلنا  ال�صيادة  اأ�صحاب  الملقاة على عاتقكم مع  الكبيرة 

الم�صيح  عطر  وين�صروا  الم�صاعب  يذلّل�ا  اأن  عرف�ا  الذين  الكبار  اأ�صالفكم  غرار  على 

ون بالنه��س في خدمة رعايانا 
ّ
ب في العالم، ونحن ن�ؤّكد لكم اأنّنا، ببركتكم م�صتمر

ّ
الطي

ة 
ّ
واإنماء م�ؤ�ّص�صاتنا واأديارنا في لبنان وبالد النت�صار، محافظين على قيم ر�صالتنا الروحي

�صباح  كّل  بزوغ  مع  �صالتهم  في  يحمل�نكم  المخّل�س  دير  رهبان  اإّن  ة. 
ّ
والإن�صاني

وغروب كّل م�صاء ول�صنين كثيرة يا �صاحب الغبطة.

اإلى بيت  لنذهب  قيل لي  لـّما  فيها: »فرحت  قال  العب�صي كلمة  البطريرك  األقى  ثّم 

ة الجميلة التي خطرت ببالي ولم�صت اإح�صا�صي لـّما دعاني 
ّ
الرّب«. هذه هي الآية الكتابي

زيارة  اإلى  ديب  اأنط�ان  الأر�صمندريت  ة 
ّ
المخّل�صي ة 

ّ
البا�صيلي ة 

ّ
للرهباني العام  الأب  قد�س 

م الأب ب�صارة اأب� مراد. وفي 
ّ
هذا الدير المقّد�س العامر في ذكرى رقاد »خادم اهلل« المكر

رة« المعّطرة بقدا�صته كان قلبي الفرحان يرنّم له هذا 
ّ
الني اإلى هذه »الأكمة  الي�م  طريقي 

اهلل  خادم  ب�صارة  الباّر  اأبانا  يا  اأقدامك  وطئتها  التي  الأر�س  »مغب�طة   :
ّ
الكن�صي الن�صيد 

ومقّد�صة الأماكن التي اأخ�صبتها كلماتك فقد غلبت العدّو في الميدان وكرزت بالم�صيح 

ب�صجاعة«. في هذا الن�صيد خال�صة لحياة الأب ب�صارة.

هذه  اأجمل  وما  اأ�صدق  وما  بذلك.  لُّقب  اإنّه  حّتى  اهلل«  »خادم  ب�صارة  الأب  كان 

�صين هلل بن�ع خا�ّس. قد ينفر 
ّ
ين وفي حياتنا نحن المكر

ّ
العبارة في حياتنا نحن الم�صيحي

الأب  اأّما  اهلل،  اأبّ�ة  باإزاء   
ّ
الم�صيحي كرامة  من  ا  انتقا�صً ويعّدها  العبارة  هذه  من  البع�س 

ب�صارة فقد كان يرى فيها حقيقته. اإنّها الطاعة هلل. لذلك ما رف�س ي�ًما خدمة طلبها منه 

الرّب ي�ص�ع: »مهما فعلتم  لنا  األم يقل  الم�ص�ؤولين.  ف اهلل من خالل 
ّ
اإنّه بت�صر روؤ�صاوؤه. 

اتّخذ  حين  اأّوًل  ه�  َعِمَلُه  اإنّما  مّنا  ي�ص�ع  الرّب  طلبه  وما  بّطال�ن«؟  خّدام  اإنّنا  فق�ل�ا 

مّما  ب�ل�س،  القّدي�س  يق�ل  كما  ال�صليب  على  الم�ت  حّتى  طائًعا  و�صار  خادم  �ص�رة 

اأن ل نرى  ا مّنا جميًعا 
ّ
لي�ص�ع طالب اأنّه خادم  الر�ص�ل يقّدم بدوره نف�صه على  جعل هذا 

ناحية  من  ة، 
ّ
بالمحب لبع�س  بع�صنا  خّداًما  نحن  نك�ن  واأن  ناحية،  من  كذلك،  اإّل  فيه 
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اأعماله،  اأن يدع اهلل يعجن حياته، ي�ّجه  اأب� مراد »خادم اهلل«، يعني  اأخرى. الأب ب�صارة 

لنا. وكم نحن  ال�صرف  لقب  ي�ص�ع هذا  للرّب  نك�ن خّداما  اأن  قلبه.  ينير  اأفكاره،  يلهم 

بحاجة اإلى اإقناع ذواتنا باأنّنا كذلك، وباأنّنا ل�صنا اإّل  كذلك.

العمل  في  ما خدم،  اأكثر  اهلل،  ة، خدم 
ّ
الكن�صي ة 

ّ
الرهباني ب�صارة خدمته  الأب  ق�صى 

م�صّدًدا،  الأ�صرار،  معطيًا  نا�صًحا،  مر�صًدا،  واعًظا،  قرية،  اإلى  قرية  من  متنّقاًل  الراع�ّي، 

، ل لخ�ف ول لخطر، ل لج�ع ول 
ّ
لبرد ول لحر فقيًرا، ل يح�صب ح�صابًا ل  مح�صنًا، 

ب�صارة  الن�صك فالأب  تقّد�س في  القّدي�س �صربل  »اإذا كان  اأحدهم:  لتعب، حّتى قال عنه 

ي�ًما  يغب  لم  الراهب  ب�صارة  الأب  اأّن  بيد  الرع�يّة«. كالم �صحيح.  الخدمة  في  تقّد�س 

عن الأب ب�صارة الراعي والمر�صل. لقد كان �صاكنًا فيه، وهذا في اعتقادنا ما جعل خدمته 

بال عيب ول م�صتكى. لقد كان الأب ب�صارة راهبًا في كّل عمل وفي كّل لحظة وفي كّل 

في  ويعّلمنا  الرع�يّة  الخدمة  يمار�س  الذي  للراهب  مثاًل  لنا  يقّدم  بذلك  واإنّه  خاطرة. 

اأ�صل�ب  ه�  فالترّهب  لزم.  بل  ممكن  والرعاية  الترّهب  بين  الجمع  اأّن  نف�صه  ال�قت 

تفكير واأ�صل�ب عمل ينبغي اأن يك�ن لدينا كّلنا ول� تنّ�عت الأعمال. هذه نقطة ملّحة 

ب�صيرة  تاأّملنا  الت�ّقف عندها في  النتظار يجدر بل يجب  الحا�صرة ل تحتمل  اأيّامنا  في 

الأب ب�صارة وفي �صعينا اإلى اإعالن قدا�صته.

والمداميك  الحجارة  ُو�صعت  المكان حيث  في  واقف�ن  الي�م  نحن  اء، 
ّ
الأحب اأيّها 

 ،
ّ
الدم�صقي �صيفي  اأفتيمي��س  المطران  الرحمة  المثّلث  يد  على  ة 

ّ
الملكي لكني�صتنا  الأولى 

ال�قت من ح�له، هنا  اأن يجمع في ذلك  تمّكن من  الذي  اآنذاك،  مطران �ص�ر و�صيدا 

وفي �صيدا، جماعة من الكهنة والرهبان، و�صرع من ثّمة في عام 1710  يبني لهم هذا 

الدير ومن بعد هذه الكني�صة في عام 1720، وكان من بينهم اأّول بطريرك لنا، البطريرك 

الرهبان  انطلق  الحا�صر  الي�م  اإلى  الحين  ذلك  ومنذ   .
ّ
الدم�صقي طانا�س  كيرلّ�س 

�ن لخدمة كني�صتنا ب�صّتى ال��صائل والأ�صاليب المتاحة، بغيرة واندفاع، في كّل 
ّ
المخّل�صي

اأب�ّصر  اأن  اأرغب  »اإنّي  القائل:  ة م�ؤ�ّص�صهم 
ّ
اأن تطاأه، عماًل ب��صي اأقدامهم  ا�صتطاعت  مكان 

 في كّل اآن واأين تي�ّصر لي الإنذار فيه. وما رغبت قّط في عمار هذا 
ّ
بالإيمان الكاث�ليكي

ديركم  تخدم�ا  لكي  متدّرجين  رهبانًا  رتكم 
ّ
�صي ول  لراحتكم.  ول  لراحتي  الدير 
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نظًرا  ثمرة  كّل  من  عقيمين  الدير  هذا  �صّكان  اأجعل  اأن  ق�صدت  ول  فقط.  وذواتكم 

ة كانت متغلغلة في روح الأب ب�صارة وحا�صرة في ذهنه ت�صغل باله 
ّ
للقريب«. هذه ال��صي

فج�ّصدها حّق تج�صيد وتمّكن ب�ا�صطتها من اأن يبلغ اإلى درجة القدا�صة.

ين بل لبنان كّله 
ّ
ين بل نحن الم�صيحي

ّ
ة بل نحن الملكي

ّ
ة المخّل�صي

ّ
وهي ذي الرهباني

من�صغل�ن  نحن  اأجل  القدا�صة.  تلك  اإعالن  �صاعة  نترّقب  ب�صارة  بالأب  الي�م  من�صغل�ن 

بذاك الذي لم ي�صاأ اإّل اأن يك�ن خادًما هلل، ومن�صغل�ن ب�ص�اب. غير اأّن ان�صغالنا به الي�م 

الذين  القّدي�صين  الرهبان  من  ال�صحابة  تلك  ين�صينا  اأن  ذاكرتنا،  من  يمح�  اأن  يقدر  ل 

اإلى اإعالن قدا�صتهم.  اأنّها ل ت�صعى  ة على مدى تاريخها ول� 
ّ
ة المخّل�صي

ّ
ولدتهم الرهباني

اأولئك  ال�صاهدون ال�صامت�ن على مخّل�صهم والذين بلغ عدد منهم �صهادة الدم.  اأولئك 

�ن، حماة هذه الرهبنة و�صمانتها وا�صتمرارها. وحين نقيم الي�م وفي 
ّ
القّدي�ص�ن المن�صي

على  �صاهد  نف�صه  وه�  منهم  واحد  اإنّه  معه.  نذكرهم  ب�صارة  لالأب  تذكاًرا  الي�م  غير 

مهم. في هذا التذكار المقّد�س اإذن 
ّ
مه من دون اأن نكر

ّ
قدا�صتهم، ول اأظّنه ير�صى باأن نكر

ل نذكر الأب ب�صارة وحده بل اأولئك كّلهم وما كان اأكثَرهم ل� اأح�صيناهم.

ة 
ّ
ة المخّل�صي

ّ
م الرهباني

ّ
بل اإنّي اأرى ما ه� اأبعد من ذلك. بتكريمنا لالأب ب�صارة نكر

التي ولدته واحت�صنته ورعته. كان لالأب ب�صارة معّلم بال �صّك ه� ي�ص�ع، ولكن كان له 

ة �صلع في قدا�صة الأب ب�صارة 
ّ
ة. اأجل، لهذه الرهباني

ّ
ة المخّل�صي

ّ
ا هي الرهباني مدر�صة اأي�صً

واأ�صاقفة.  بطاركة  نبت  منها  اأخرى كثيرة.  اأم�ر  بل في  لي�س في ذلك فقط  اإنّما  وغيره، 

اء ومحام�ن 
ّ
اأطب ج 

ّ
ة. من مدر�صتها الأّم وغيرها تخر

ّ
ة الب�ل�صي

ّ
من رحمها ُولدت الجمعي

ورحمتها  تها 
ّ
محب اأب�اب  �ن. 

ّ
و�صيا�صي وفّنان�ن  �ن 

ّ
و�صحفي واأدباء  وكّتاب  ومهند�ص�ن 

كانت وما زالت اإلى هذه ال�صاعة م�صرعة للفقير والمع�ز والجائع والمري�س والمتروك، 

ة ذاع �صيتها واأّدت 
ّ
ز بين ل�ن ول�ن، ل تمّد يًدا وتحب�س اأخرى. م�صاريعها الإنمائي

ّ
ل تمي

للبنان خدمات جّلى. ديرها هذا الذي نحن واقف�ن فيه، دير المخّل�س، منارة الإ�صعاع  

ومرجع الت�صاور وملتقى الح�ار وواحة ال�صالم، وج�ده في هذه المنطقة على الأخ�ّس 

ة 
ّ
يُ�صتغنى عنها، لي�س لأبنائنا فقط بل لجميع من هم ح�له، يبني القيم الروحي حاجة ل 

ة والت�صامح والت�افق. ول 
ّ
ة ويغّذي الم�اطنة والعي�س مًعا وين�صر مناخات المحب

ّ
والإن�صاني
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عجب بعد ذلك اأن ن�صمع الكّل، من قّمة الجبل اإلى �صاطئ البحر، بعد كّل نكبة اأ�صابت 

الجامع وال�صامن  اإلى ح�صنهم لأنّه  ينادون بع�دته  الدير وكّل تهجير، وما كانت قليلة، 

هنا  البقاء  على  ون 
ّ
ي�صر ين 

ّ
المخّل�صي نرى  اأن  كذلك  عجب  ول  مًعا.  الفئات  كّل  لبقاء 

حيث زرعهم اهلل واأن يرّمم�ا �صداقات ويبن�ا اأخرى جديدة، واأن تك�ن بي�تهم مراكز 

ح�ار ودوًرا لل�صداقة. وزيارتنا الي�م في جانب منها تاأكيد وت�صجيع على ذلك.

اأّن الكني�صة  اإلى  اإليه لأ�صير  اأّما الجانب الآخر الذي ابتداأت الكالم عنه فاأوّد الع�دة 

بهم.  لالقتداء  ما ه�  بقدر  لتكريمهم  لي�س  فذلك  قّدي�صين  اأبنائها  من  البع�س  تعلن  حين 

ل  القّدي�ص�ن  اقتداء.  م��ص�ع  ه�  ما  بقدر  تكريم  م��ص�ع  ه�  لي�س  ب�صارة  والأب 

ويكّللهم.  يكّرمهم  الذي  ه�  ن�صيبهم.  ه�  وحده  اهلل  الب�صرّي.  التكريم  اإلى  يحتاج�ن 

وهذا ح�صبهم: »كريم لدى الرّب م�ت اأ�صفيائه«، يق�ل الكتاب المقّد�س. »اهلل وح�صبي« 

تيم�ثاو�س:  لتلميذه  قال  حياته  غروب  ب�ل�س  القّدي�س  بلغ  حين  تريزيا.  القّدي�صة  تق�ل 

»اإنّما يبقى اإكليل البّر المحف�ظ لي الذي �صيجزيني به في ذلك الي�م الرّب الديّان العادل« 

للتبّرك. كم من �صل�ات نرفعها  اإلى قبر الأب ب�صارة  ياأت�ن  اأنا�س  4(. كم من   :8 )2تيم 

ونعجب  ف�صائله  نمدح  ما  اأكثر  ما  لتكريمه.  نقيمها  حفالت  من  كم  ب�صفاعته.  اهلل  اإلى 

لمعجزاته. هل فّكرنا ي�ًما باأن نك�ن على مثاله؟ »ك�ن�ا قّدي�صين كما اأّن اأباكم ال�صماوّي 

اأقتدي بالم�صيح« يق�ل بدوره القّدي�س  اأنا  اأنّني  ه� قّدو�س« يق�ل ي�ص�ع. »اقتدوا بي كما 

�صيئًا، بل  ن�صتفيد  اإن لم نكن كذلك ل   .)17  :3 ا في  اأي�صً 11. راجع   :1 )1ك�ر  ب�ل�س 

ا اآلهتهم واأبطالهم والبع�س منهم �صّرير. نك�ن كال�ثنّيين الذين يكّرم�ن هم اأي�صً

 ي�ؤ�ّص�س ويبني دير المخّل�س هنا 
ّ
اء، ي�م كان المطران اأفتيمي��س ال�صيفي

ّ
اأيّها الأحب

الخن�صارة  ال�صابغ في  اإلى دير ي�حّنا  البلمند  دة 
ّ
الرهبان من دير �صي جاء عدد �صغير من 

الحياة  ة. 
ّ
الرهباني الحياة  ن�صاأت وقامت على  ة. كني�صتنا 

ّ
ا جماعة رهباني اأي�صً لي�ؤ�ّص�ص�ا هم 

حياة  الحياة  هذه  كانت  اإن  الكني�صة.  معيار  ة 
ّ
الرهباني الحياة  الكني�صة.  ع�صب  ة 

ّ
الرهباني

قدا�صة فالكني�صة بخير. طالما اأّن عندنا الأب ب�صارة اأب� مراد واأمثال الأب ب�صارة اأب� مراد 

فنحن بخير. فلن�صلِّ اإذن من اأجل اأن يقيم اهلل مّنا رهبانًا. لن�صلِّ من اأجل كّل راهب نذر 

ات 
ّ
الرهباني اأجل  من  لن�صلِّ  الكريمة.  ة 

ّ
المخّل�صي ة 

ّ
الرهباني اأجل  من  لن�صلِّ  هلل.  ذاته 

اأماكن تالقيها وتعاونها وعملها الم�صترك. ة بن�ع خا�ّس لكي تّت�صع 
ّ
اتنا الملكي

ّ
ورهباني
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الكهنة  اأبنائي  اأ�صكر  وم�صاركتكم.  ح�ص�ركم  على  جميًعا  اأ�صكركم  اء 
ّ
الأحب اأيّها 

والرهبان والراهبات. �صكري الخا�ّس لإخ�تي ال�صادة المطارنة الأجاّلء على ح�ص�رهم 

ولالآباء  ديب  اأنط�ان  الأر�صمندريت  العاّم  الأب  لقد�س  الخال�س  وال�صكر  وم�صاركتهم. 

ال�صكر  المقّد�س.  النهار  هذا  على  المحب�بين  ين 
ّ
المخّل�صي الرهبان  وجميع  المدبّرين 

ة التي جاد بها علينا ب�صخ�س خادمه الأب ب�صارة اأب� 
ّ
الأّول والأخير هلل تعالى على العطي

، مع ال�عد بال�صير على خطاه في درب القدا�صة، ومع الرجاِء باأن ن�صاهد 
ّ
مراد المخّل�صي

لغبطته هديّة  ة 
ّ
الرهباني قّدمت  العظة  بعد  اإيق�نته مرف�عة ف�ق مذابحنا.  اأقرب وقت  في 

اأقيمت  القدا�س  وبعد  ة. 
ّ
ومحب �صكر  كعرب�ن  ال�صدر  اأيق�نات  طقم  عن  عبارة  تذكاريّة 

ماأدبة غذاء في المدر�صة على �صرف غبطة البطريرك. 

ي�م الأحد 18 اآذار 2018، وبمنا�صبة عيد مار ي��صف، اإحتفل الأب العاّم بالقّدا�س 

اأنط�ان �صعد  الأب  ة 
ّ
الرعي بم�صاركة كاهن  الأمراء،  ة مار ي��صف ح��س 

ّ
 في رعي

ّ
الإلهي

اأبناء  من  كبير  جمه�ر  بح�ص�ر  وردة.  جيلبير  الأب  ة 
ّ
الرعي وابن  ن�صر  ي��صف  والأب 

ة بالأب العاّم وبالآباء والح�ص�ر الكريم، 
ّ
ة. بعد تالوة الإنجيل رّحب كاهُن الرعي

ّ
الرعي

ة القدي�س ي��صف العامل ال�صامت، ودوره 
ّ
بعدها تال الأب العام عظة من وحي روحاني

ة 
ّ
ة. بعد القّدا�س ت�ّجه الجميع الى �صال�ن الرعي

ّ
 في حياة الم�صيح الأر�صي

ّ
الكبير والخفي

حيث تّم قطع قالب الحل�ى احتفاًل بالعيد.

 

الأب  اإحتفل   ،2018 ني�صان   22 الأحد  ي�م  جاورجي��س،  القّدي�س  عيد  بمنا�صبة 

العام بالقّدا�س الإلهي في دير مار جري�س المزيرعة بم�صاركة رئي�س الدير الأب ج�زيف 

وحي  من  عظة  العاّم  الأب  واألقى  الكبرى.  ة 
ّ
الإكليركي ج�قة  القّدا�س  خدمت  واكيم. 

ة. 
ّ
العيد �صاكًرا الأب ج�زيف على جه�ده المبذولة منذ �صن�ات في خدمة الدير والرهباني

بعد القّدا�س ُدعي الجميع الى غداء في باحة الدير.

قدا�س مار يو�شف ــ حو�س الأمراء

عيد القّدي�س جاورجيو�س في المزيرعة



51

  جال رئي�س لئحة الم�صالحة في دائرة ال�ص�ف ــ عاليه، تيم�ر جنبالط في اإقليم 

الخروب يرافقه وفد من مر�صحي الالئحة متابًعا ق�صايا المنطقة و�ص�ؤونها. و�صّم ال�فد: 

و ونعمة طعمة 
ّ
وزيَري التربية والثقافة مروان حمادة وغطا�س خ�ري، والنّ�اب عالء تر

ة الإقليم الدكت�ر �صليم 
ّ
ومحّمد الحّجار والمر�صح الدكت�ر بالل عبد اهلل ووكيل داخلي

د ومحّمد ب�صب��س واأحمد مهدي، والمخاتير 
ّ
د، واأع�صاء مجل�س القيادة ميالر ال�صي

ّ
ال�صي

اللجنة  واأع�صاء  ومعتمدين  عي�صى  و�صمير  مارون  وي��صف  عيد  �صفيق  فار�س،  ج�زف 

ة 
ّ
الرهباني تربط  التي  ة 

ّ
التاريخي العالقة  على  لل�فد  العاّم  الأب  واأّكد  ة. 

ّ
الفرعي ة 

ّ
النتخابي

ة مع اآل جنبالط والتي تع�د الى بدايات بناء الدير �صنة 1711، و�صّدد على اأّن 
ّ
المخّل�صي

ونّ�ه  والأو�صاع.  الظروف  كانت  مهما  ر 
ّ
يتغي ولن  المختارة  مع  ثابت  ة 

ّ
الرهباني تاريخ 

بالعالقة التي تربط الدير مع النائب وليد بك جنبالط.

على  »�صنعمل  وقال:  بالم�صالحة،  التم�ّصك  على  جنبالط  تيم�ر  اأّكد  جهته،  ومن 

الرهبانّية  العالقة مع  ا�صتمرار  الجبل«، م�صّدًدا »على  تنم�يّة في  الم�صالحة بم�صاريع  تعزيز 

المخّل�صّية«، ناقاًل تحّيات النائب جنبالط للرئي�س العاّم وللرهبانّية المخّل�صّية وكهنة الدير.

دة 
ّ
�صي مقام  في   

ّ
الإلهي بالقّدا�س  احتفل  اأن  وبعد   ،2018 اأيار   12 ال�صبت  م�صاء 

 
ّ
( دير

ّ
المنطرة مغدو�صة، زار نيافة الكاردينال لي�ناردو �صاندري )رئي�س المجمع ال�صرقي

بح�ص�ر  الآباء،  وجمه�ر  المدبّرين  والآباء  العاّم  الرئي�س  ا�صتقباله  في  وكان  المخّل�س 

وميخائيل  دروي�س  ي�حّنا  ع�صام  والمطارنة  حّداد  ب�صارة  اإيلي  المطران  ة 
ّ
الأبر�صي راعي 

اأبر�س والم�ن�صيني�ر اإيفان �صانت��س القائم باأعمال ال�صفارة الباب�يّة في لبنان والأم تريز 

والراهبات  والرهبان  الكهنة  من  ولفيف  وازن،  منى  الأم  العاّمة  الرئي�صة  ممّثلة  روكز 

ا فرّحب به الأب العاّم م�صّدًدا على 
ًّ
والإخ�ة. دخل نيافته اأّوًل اإلى الكني�صة دخ�ًل احتفالي

. بعدها األقى 
ّ
 الر�ص�لي

ّ
ة في هذه المنطقة والعالقات العريقة بالكر�صي

ّ
ة دور الرهباني

ّ
اأهّمي

هذا  في  و�صهادتها  ر�صالتها  في   
ّ
للم�صي ة 

ّ
الرهباني م�صجًعا  ة، 

ّ
الفرن�صي باللغة  كلمة  نيافته 

ة البابا ي�حّنا ب�ل�س الثاني بمنا�صبة عيد العن�صرة. 
ّ
ال�صرق المتاألّم، وقّدم لالأب العاّم ميدالي

زيارة تيمور جنبالط اإلى دير المخّل�س 

زيارة الكاردينال ليوناردو �شاندري الى دير المخّل�س
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وجميع  الأ�صاقفة  ال�صادة  ب�صحبة  �صرفه  على  اأقيمت  ع�صاء  ماأدبة  الى  نيافته  دعي  ثّم 

ة �صيدا و�ص�ر الم�ارنة والكاث�ليك.
ّ
اأبر�صي الح�ص�ر من اإكليرو�س 

في  ال�صن�يّة  العالمّيين  العاّمين  الآباء  اجتماعات  في  الم�صاركة  على  العام  الأب  داأب 

روما، وقد عقدوا اجتماعاتهم من 22 الى 27 اأيّار 2018. واغتنم فر�صة وج�ده في المدينة 

الخالدة لمتابعة ملّفات وكالة روما وترميم دير مار با�صيلي��س واأم�ر رهبانّية اأخرى.

ة بزيارة 
ّ
�صباح ي�م الخمي�س 19 تّم�ز 2018، قام الأب العاّم والهياأة القان�ني  

ة الى ال�صفارة الباب�يّة في حري�صا لتهنئة ال�صفير الباب�ّي الجديد المطران ج�زيف 
ّ
ر�صمي

ف الأُب العاّم باإيجاز 
ّ
�صبيتيري )Mgr Joseph Spiteri(، وكانت منا�صبة جميلة لكي يعر

ة واأديارها وم�ؤ�ّص�صاتها واأماكن انت�صارها ور�صالتها وم�قعها 
ّ
ة المخّل�صي

ّ
عن تاريخ الرهباني

الى  ال�صفير  �صعادة  يدع�  لكي  الفر�صة  واغتنم  الكاث�ليك.  ين 
ّ
الملكي الروم  كني�صة  في 

قّدا�س عيد الرّب في دير المخّل�س في 6 اآب 2018، ف�صكره ال�صفير على زيارته واأمل 

.
ّ
وب والجن�ب اللبناني

ّ
ي الدع�ة فتك�ن بمثابة اأّول زيارة له الى اإقليم الخر

ّ
اأن يلب

ال�صبت 28 تّم�ز 2018، ال�صاعة الرابعة بعد الظهر، كان دير المخّل�س على م�عد 

الثالثة �صليمان ك�صا�صة وروني )�صيرافيم( حّداد وج�رج عنتر  مع فرحة ر�صامة الإخ�ة 

المطران  القمر  ة �صيدا ودير 
ّ
اأبر�صي ال�صيادة راعي  يد �صاحب  ب��صع  ين، 

ّ
اإنجيلي �صمام�صة 

المدبّرون  والآباء  العاّم  الأب   
ّ
الحتفالي القّدا�س  في  �صارك  وقد  الحّداد.  ب�صارة  اإيلي 

وبع�س  الكبرى  ة 
ّ
الإكليريكي ج�قة  الر�صامة  وخدمت  ين، 

ّ
المخّل�صي الآباء  من  وجمع 

القّدا�س  ختام  في  ومعارفهم.  واأ�صدقاوؤهم  المرت�صمين  اأهالي  الحتفال  وح�صر  الآباء. 

ة 
ّ
المحب لقمة  الجميع  تناول  ثّم  التهاني،  ل 

ّ
لتقب الدير  �صال�ن  الى  باحتفال  الجميع  خرج 

ة في جّ� عابق بالفرح والبهجة.    
ّ
على �صطح المري�صي

اجتماع الروؤ�شاء العاّمين العالمّيين في روما

الأب العام والهياأة القانونّية في ال�شفارة البابوّية

ثالثة �شمام�شة اإنجيليِّين جدد



53

باقة من اأخبار الأديار والمراكز: 

دير المخّل�س العامر

وردنا من رئي�س دير المخّل�س الأب المدّبر نبيل واكيم التقرير التالي:

ــــ درب القدا�شة طريق اأبونا ب�شارة

ب�صارة  اأب�نا  طريق  القدا�صة«  »درب  افتتاح  اإعادة  تّم   2018/6/2 بتاريخ 

ا لل�صير في طريق القدا�صة 
ًّ
لتك�ن واحة �صالة وتاأّمل واإ�صغاء، وبالتالي حافًزا روحي

م�صيرة  مع  تزامنًا  الدير  كني�صة  في   
ّ
احتفالي قّدا�س  واأقيم  القّدي�صين،  باإخ�تنا  اقتداًء 

عيد الج�صد التي قامت بها عائلة اأب�نا ب�صارة من بلدة عبرا اإلى الدير. وم�صاء ال�صبت 

23 حزيران 2018، احتفل رئي�س دير المخّل�س الأب المدبّر نبيل واكيم بالقّدا�س 

المقّد�س  بالقربان  بال�صم�ع وتاأمالت وبركة  الدرب وتاله م�صيرة   في و�صط 
ّ
الإلهي

و�ص�ًل الى �صريح الأب ب�صارة في كني�صة الدير.

ــــ النفتاح والتوا�شل مع فعالّيات المنطقة وزّوار الدير:

هذه  وفي  اهلل  من  المحب�بة  المنطقة  هذه  في  وت�اجده  الدير  تاأ�صي�س  منذ 

وم�صيحّيين،  م�صلمين ودروز  لنا  اإخ�ة  بين  ر�صالًة  ليك�ن  ُوجد  ال�صيداويّة،  الأبر�صّية 

وهذا التفاعل والت�ا�صل لي�س اإّل اأداة تنّمي العالقات وت�ّحد الروؤية الم�صتقبلّية للمنطقة 

وتعّمق معرفة بع�صنا ببع�س وتقّ�ي التكاتف في الأفراح والأحزان... رافعين �صعار 

مع  بالت�ا�صل  الدير  رئي�س  يق�م  ذاته  الإطار  وفي  المخّل�س«.  ي�ص�ع  ا�صم  »ليتمّجد 

الجماعات الم�صّلّية والقا�صدين الهدوء وال�صالم والتعّمق بالحياة الروحّية، وقد ا�صتقبل 

الدير هذه ال�صنة اأعداًدا كبيرة من المجم�عات والزوار وقّدم لهم ال�صرح الكافي عن 

تاريخه ور�صالته وروحانّيته وحياة المكّرم الأب ب�صارة وروحانّيته الممّيزة وف�صائله.
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ــــ الم�شاريع :

لت��صية  تنفيًذا  بها،  العمل  بداأ  وفريدة،  زة 
ّ
ممي عمران  حركة  الدير  ي�صهد 

الكاراجات والمحاّلت  بنقل  العاّم  المجمع  »ي��صي   )2016 )تّم�ز  العاّم  المجمع 

 عاّم لتجميل مدخل 
ّ
والمع�صرة من مدخل دير المخّل�س بعد و�صع مخّطط هند�صي

بتح�صين  للتق�يّات«،  ومكان  الخدمات  وتاأمين  مكانها  واحة خ�صراء  واإيجاد  الدير 

اأمام الدير واإعادة ترميم واجهة المدر�صة، ونقل مع�صرة  المدخل وال�صاحة الكبيرة 

التّن�خي  العقد  في  كافيتريا  اإقامة  وكذلك  الجديد،  البناء  اإلى  والمحاّلت  الزيت 

عند  ا  خ�ص��صً ة 
ّ
الم�صتقبلي لالحتفالت  تح�صيًرا  الدير،  لمنت�جات  الم�ؤونة  وبيت 

م ب�صارة اأب� مراد اإن �صاء اهلل، اآخذين بعين العتبار كّل المقايي�س 
ّ
تط�يب الأب المكر

ة القديمة والجديدة للدير الأّم.
ّ
الهند�صي

باإن�صاء خيم  بعد ا�صت�صالح الأرا�صي المحاذية للدير وترتيبها وت�صميدها، بداأنا 

بال�صتيكّية )13 خيمة( للمزروعات البلديّة لتاأمين حاجة الدير وحاجة ال�ص�ق المحّلي، 

الخ�خ  بين  م�صّكلة  ن�صبة  وخم�صين  اأف�كا  ن�صبة  مئة  لزراعة  التح�صير  ب�صدد  ونحن 

والم�صم�س وغيرها، وتّم زراعة 3500 �صتلة زعتر بّري داخل الخيم وخارجها، وزراعة 

250 ن�صبة �صن�بر جّ�ي في الأحرا�س المحروقة قرب دير المخّل�س ودير ال�صّيدة.

ي، 
ّ
للر بكيفا  بركة  اإقامة  لم�صروع  رة 

ّ
المتكر الدير  رئي�س  مراجعات  بعد 

ي في منطقة بكيفا، 
ّ
ة في م��ص�ع اإن�صاء بركة للر والتفاق معه ومع الجهات المخت�صّ

الم�صروع  على  مين 
ّ
والقي المهند�صين  مع  الدير  في  اأُقيمت  اجتماعات  عّدة  وبعد 

دير المخّل�س العامر

١ ــــ البناء

٢ ــــ الأر�س والزراعة:
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على  البركة  هذه  تنفيذ  تلزيم  اإلى   2018/6/13 بتاريخ  لنا  ت��صّ اأعاله،  المذك�ر 

 على 
ّ
نفقة الجهة الممّ�لة من خالل الم�صروع الأخ�صر. وقريبًا �صيتّم التنفيذ الفعلي

الأر�س. الهدف من هذا الم�صروع ه� ا�صتفادة الدير والم�صتثمرين من اأبناء المنطقة 

ة.
ّ
من مياه هذه البركة لرّي الأرا�صي الزراعي

في  تدريبّية  دورات  اإقامة  تّمت  البيئّية،  للتربية  »تراب«  جمعّية  مع   بالتفاق 

م��ص�ع الزيت�ن واأمرا�صه وت�صحيله وبالتالي في كيفّية ا�صتعمال الأدوية المتطّ�رة لإبادة 

الح�صرات، بالإ�صافة اإلى دورات ح�ل م��ص�ع النحل وا�صتاأ�صاله واأمرا�صه ومكافحتها 

ح�ل  ودورة  لبنان،  من  نّحال   120 ح�الي  الدورة  و�صّمت  كيلد،  البروف�ص�ر  مع 

 في هذا المجال.
ّ
م��ص�ع اأمرا�س ال�صن�بر وعالجها مع الدكت�ر نبيل نمر الإخت�صا�صي

 

غير  الدونمات  من  م�صاحات  وا�صترداد  جديدة  ات 
ّ
اتفاقي تعديل    اإعادة 

بن�د  �صير  على  طالع  لال�صّ الم�صتثمرين  مالحقة  ا  واأي�صً الم�صتخدمة، 

التفاقيات واللتزام بها.

ة في ج�ن الذي ي�صتعمله �صخ�س 
ّ
ة لم��ص�ع بيت الرهباني

ّ
  المتابعة القان�ني

من اآل خرياطي وت�صكن فيه عائلة �ص�ريّة.

التزام  عدم  ب�صبب  قديمة  اأخرى  واإلغاء  جديدة،  ا�صتثمارات  عق�د    اإبرام 

اأ�صحابها ببن�د التفاقيات.

دير المخّل�س العامر

٤ ــــ ا�شتثمارات

٣ ــــ بركة بكيفا للّري )مع الم�شروع الأخ�شر(:
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دير ال�شّيدة لالبتداء

وردنا من معّلم البتداء الأب ن�شال جبلي التقرير التالي:

�صربل  وهم:  البتداء  اإلى  جدد  اإخ�ة  ثالثة  ودخل  اإخ�ة  خم�صة  نذر 

ة 
ّ
اأنط�ني��س وبا�صيلي��س قزنّي وداني �صعادة. اأّما بخ�ص��س النجازات الإنمائي

الة جديدة 
ّ
غ�ص و�صراء  واط،   1200 بقّ�ة  كبير   

ّ
كهربائي منّظم  تركيب  تّم  فقد 

المائدة،  بقرب  لل�صال�ن  للمطبخ وفر�س  ين جديدين 
ّ
ادين �صناعي

ّ
وبر ون�ّصافة، 

وتّم تركيب �صبابيك األ�مني�م للطابق الثاني من الدير.

قدم  على  جار  بها  فالهتمام  ة 
ّ
الزراعي بالأرا�صي  العناية  ناحية  من  اأّما 

على  العاّم ه�  الرئي�س  �صيادة  اأن  بالذكر  الجدير  ومن  ال�صنة.  اأيّام  طيلة  و�صاق 

ببركته  الأمام  الى  ن�صير  الإبتداء ونحن  دير  تفا�صيل  اأدّق   على 
ّ
اأ�صب�عي اّطالع 

الأب�يّة.
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دار ال�شداقة

وردنا من مدير دار ال�صداقة الأب جورج اإ�شكندر ما يلي:

اإن�صان ما، يجل�س تحت  : »هناك 
ّ
اأمريكي اأ�صهر م�صتثمر  يق�ل وارين بافيت، 

�صجرة ما، لأّن اأحدهم غر�س هذه ال�صجرة منذ وقت ط�يل«.

في الحقيقة اإّن غر�صة دار ال�صداقة، التي هي وديعة اآبائنا لنا، اأ�صبحت الي�م 

ا�صتظّل  البقاع، وفي ظلِّها  تربة  امتّدت جذورها عميًقا في  الأغ�صان،  �صجرة وارفة 

كثيرون، ومن ثمارها اأكل�ا، كّل ذلك بف�صل جه�د ومثابرة من تعاقب�ا على اإدارتها.

وها نحن الي�م ل زلنا ن�صعى بمثابرة ل�صتثمار كّل اإمكانات هذه الم�ؤ�ّص�صة 

 .
ّ
ة في الحقل الجتماعي

ّ
ة المخّل�صي

ّ
وا�صتنها�س كامل طاقاتها لتحقيق ر�صالة الرهباني

وفي هذا الإطار، قمنا خالل هذا العاّم بجملة من الن�صاطات والم�صاريع التي ن�ّد اأن 

نطلعكم عليها، لأنّنا ج�صٌم واحٌد نتاألّم ونفرح لأوجاع ونجاحات بع�صنا البع�س. 

مالٌك  ه�  الأّول  عزيزين،  �صخ�صين  العاّم  هذا  خالل  الدار  فقدت  لقد  ــ 

اأثناء  �صيارة  ال�رود، �صدمته  بعمر  اإلي� جعجع، طفل  ة، 
ّ
الداخلي الرعاية  من مالئكة 

 في بلدته 
ّ
ت�اجده في عهدة اأهله. فقامت اأ�صرة الدار بالم�صاركة في جنازه ال�داعي

برقا وقّدمت واجب التعزية. ولحًقا اأقامت له قدا�ًصا في قرية ال�صداقة راحة لنف�صه، 

تراأّ�صه مدير الدار وعاونه نائبه، و�صارك فيه اأهل الفقيد واأ�صاتذته ورفاقه وكان الجّ� 

بعد  ت�ّفي  الذي  حبيقة،  ج�رج  الأ�صريّة،  الرعاية  �صباب  من  �صاٌب  والثاني  م�ؤثًّرا. 

معاناة ط�يلة مع المر�س، وه� كان يعاني منذ ال�لدة من ت�صّ�ه جلدّي كبير امتّد 

باإجراء  اإ�صكندر  الأب ج�رج  فقام  اللآم.   
ّ
مر يقا�صي  م�صاحة ج�صده، وجعله  على 

ال�صالة الجنائزيّة راحة لنف�صه، وتكّفلت الدار بكامل م�صاريف دفنه.
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ة »كفى« لقاًء 
ّ
ــ بهدف ن�صر الت�عية نّظمت دار ال�صداقة بال�صتراك مع جمعي

دات ح�ل العنف �صّد المراأة، وذلك بمنا�صبة عيد الأّم. فجرى اإر�صادهن ح�ل 
ّ
لل�صي

اإلى  بال�صافة  حق�قهن،  على  وت�عيتهن  الحالت،  هذه  مثل  في  التعاطي  ة 
ّ
كيفي

ة التي يتيحها لهن القان�ن. وقد اختتم اللقاء 
ّ
ت�صجيعهن على طلب الحماية القان�ني

.
ّ
بغداء عائلي

دير  رب�ع  اإلى   
ّ
ديني حّج  رحلة  ال�صداقة  دار  نّظمت  العائلة  عيد  بمنا�صبة  ــ 

على  غداء  في  العائالت  جمع  تّم  وقد  واأطفالهّن،  الأّمهات  فيها  �صارك  المخّل�س 

مائدة مدر�صة دير المخّل�س.

ــ بهدف تنمية وتط�ير قدرات فريق العمل، �صارك م�ّظف� دار ال�صداقة في 

ات منها كفى، اأبعاد، حماية، مركز 
ّ
ة وم�ؤتمرات مع العديد من الجمعي

ّ
دورات تدريبي

»تعزيز  م�صروع  ــ  في:  �صارك�ا  ة. كما 
ّ
العالمي والروؤيا  في زحلة  ة 

ّ
الإنمائي الخدمات 

«المجتمع  م�صروع  ــ  الحكمة(.  )جامعة  والتدريب«  بالت�جيه  الفاعلة  ة 
ّ
الم�اطني

ات 
ّ
الجمعي اإجتماعات  ــ  مخزومي(.  )م�ؤ�ّص�صة  الم�صتدامة»  التنمية  اأجل  من   

ّ
المدني

وتفعيله   
ّ
الجتماعي العمل  تط�ير  بهدف  العاّمة  والم�ؤ�ّص�صات  ة  الخا�صّ ة 

ّ
المحلي

 
ّ
ة. ــ م�ؤتمر »الي�م العالمي

ّ
ب�صكل يتالءم مع الأزمات الم�صتجّدة والظروف المعي�صي

للعدالة   
ّ
العالمي »الي�م  ــ م�ؤتمر  المحامي.  القيد« في بيت  المكت�م   

ّ
اللبناني للطفل 

ة« في الإ�صك�اــ دورة  »If it’s to be, it’s up to me« في م�ؤ�ّص�صة مي�صال 
ّ
الجتماعي

ة ح�ل اأ�ص�س النجاح في العمل. 
ّ
�صاهر الجتماعي

حق�ق  ة 
ّ
اتّفاقي تنفيذ  من  والخام�س  الرابع  الدوري  التقرير  اإطالق  حفل  ــ 

ة 
ّ
الجتماعي الم�ؤ�ّص�صات  تكريم  ح�ص�ر  ــ  بيروت.  في  المحامي  بيت  في  الطفل 

دار ال�شداقة
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تنظيم  ومن  عا�صي  اأب�  بيار  ة 
ّ
الجتماعي ال�ص�ؤون  وزير  برعاية  البقاع  في  العاملة 

الجه�د  على  الم�ؤ�ّص�صات  وتقدير  �صكر  اإطار  في  اأتى  والذي  ال�صرق  �صباب  حركة 

ة.
ّ
 وتعاونها مع وزارة ال�ص�ؤون الجتماعي

ّ
التي تبذلها في المجال الجتماعي

ة بت�زيع م�صاعدات 
ّ
ــ كما وتق�م الدار بالتعاون مع بع�س الم�ؤ�ّص�صات الإن�صاني

ة ب�صكل �صهرّي على بع�س العائالت التي هي باأم�ّس الحاجة للم�صاعدة.
ّ
غذائي

دار  مباني  وتحديث  تح�صين  لإعادة  المتكامل  الم�صروع  �صمن  ومن  ــ 

ال�صداقة، اأُعيد دهن مبنى الإدارة المركزيّة في البيت الخام�س ــ ك�صارة، وتّم تجهيز 

ة لكامل اأب�اب ون�افذ 
ّ
ق�صم من المكاتب الإداريّة، وتركيب �صتائر األ�ميني�م كهربائي

المبنى. بالإ�صافة الى تركيب اأ�صقف م�صتعارة واإ�صاءة جديدة لحّمامات الأطفال في 

كاّفة بي�ت القرية.

ــ وفي هذا ال�قت نق�م با�صتكمال تجديد الق�صم الثاني من م�صروع تحديث 

م�صبح قرية ال�صداقة، الذي بداأ العمل به في العام الما�صي، مّما اأعطى الم�صبح رونًقا 

وجماًل، �ص�ف ينعك�س حتًما زيادة في عدد مرتاديه.

 Photo ة 
ّ
الكهرو�ص�ئي الطاقة  ت�ليد  م�صروع  اأن  نعلمكم  اأن  ويهّمنا  هذا  ــ 

voltaic- قد تّم تركيبه وا�صتخدامه في ك�صارة وفي الفرزل منذ ربيع العام 2017 

ال  يُقارب  الم�ؤ�ّص�صة ما  ة 
ّ
الت�فير على ميزاني اإذ �صاعد في  نتيجة ممتازة  اأعطى  وقد 

ة واقت�صاديّة اأخرى.
ّ
50.000 د.اأ �صن�يًّا قمنا با�صتثمارها في م�صاريع اجتماعي

تتابع  ة، 
ّ
العالمي الروؤيا  م�ؤ�ّص�صة  مع  وال�صراكة  التعاون  م�صروع  �صمن  من  ــ 

ا ياأت�ن من 
ًّ
الدار م�صروع تعليم اأطفال الالجئين ال�ص�ريّين ح�الي 400 طالب ي�مي

دار ال�شداقة
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ة بهم ــ البيت ال�صابع، منف�صلة تماًما عن  مات. وقد تّم تخ�صي�س من�صاأة خا�صّ
ّ
المخي

بي�ت الرعاية، ولها مدخلها الخا�ّس. وقد تّم تجهيزها وتم�يل الم�صروع من قبل 

اإلى  بال�صافة  د.اأ �صن�يًّا   70.000 الدار بح�الي  ة 
ّ
ة. وهي ترفد ميزاني

ّ
العالمي الروؤيا 

ين.
ّ
ة للبناني

ّ
خلق فر�س اإ�صافي

ة، وك�ن 
ّ
ــ ومن جهة اأخرى ونظًرا لحاجة اأطفالنا لإجراء بح�ثهم المدر�صي

اأ�صبح متاًحا عبر الإنترنت، لذلك قمنا بتخ�صي�س قاعة كمبي�تر في  عالم المعرفة 

ة، تت�صّمن 11 جهاز كمبي�تر، وطاولت 
ّ
روف البيت الأّول مّت�صلة بال�صبكة العنكب�تي

ة بالح�ا�صيب وخزائن. كما تّم تعيين مربّي م�ص�ؤول لت�جيه الأطفال ومراقبة  خا�صّ

ن�صاطاتهم على الإنترنت.

في  اأ�صنان  عيادة طّب  تجهيز  فكان  ال�صنة  هذه  الرائد خالل  الم�صروع  اأّما  ــ 

اإحدى غرف البيت الثاني لمعالجة كّل ما يتعّلق ب�صّحة ووقاية اأ�صنان اأطفالنا. وقد 

تطّ�ع عدد من الأطباء لإتمام هذه المهّمة على مدار ال�صنة.

قامت  القرية، حيث  مثمرة جديدة في  اأ�صجار  بزراعة  قمنا  اآخر  اإطاٍر  في  ــ 

مجم�عة من طاّلب الدار بالم�صاركة في زراعة ق�صم منها بهدف تنمية حّب الأر�س 

مكان  بناء  جرى  الإطار  نف�س  وفي  ة. 
ّ
البيئي الأم�ر  اإلى  اهتمامهم  وت�جيه  لديهم، 

لتربية الحي�انات الأليفة )ماعز، غنم، دجاج وغيرها...(.

ــ وبما اأّن عمل الم�ؤ�ّص�صة ور�صالتها مع الإن�صان ل يكتمالن اإّل بجعله ي�صعر 

ة، 
ّ
ة اهلل له، لذا قام نائب المدير الأب ثي�دور�س زّخ�ر بتنظيم لقاءات روحي

ّ
بمحب

وقام  كما  المختلفة.  ة 
ّ
الجتماعي البرامج  معظم  طالت  و�صهريّة  ة 

ّ
اأ�صب�عي دوريّة، 

دار ال�شداقة
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بتجديد كابيال القرية للغر�س ذاته، بحيث اأُتيح لأ�صرة الدار اأن تجتمع مًعا في �صباح 

ة. 
ّ
كّل خمي�س لتحتفل بالذبيحة الإلهي

اأوائل  في  العمل  اأنهينا  فقد  الفرزل  في   
ّ
الفني بالمعهد  يخت�ّس  ما  في  اأّما  ــ 

الربيع في قاعة الم�صرح، فقمنا  با�صتحداث بئرين لجمع المياه عن جانبي الم�صرح 

 الى الخارج. كما جرى تركيب ن�افذ األ�ميني�م 
ّ
تمهيًدا ل�صّخها ب�صكل اأوت�ماتيكي

الن�س،  منع  بم�اد  ة 
ّ
الخارجي جدرانه  بمعالجة  وقمنا  كاّفة.  الم�صرح  ج�انب  على 

ة، 
ّ
الخارجي الع�امل  العزل وحفظه من  الخفان لحماية  وجرت حمايتها بحائط من 

وهي اأ�صبحت جاهزة للردم تمهيًدا لبناء المحالت التجاريّة.

كّل  م�صاحة  للتعليم،  م�صانع  ثالثة  بتق�صيم  ا 
ًّ
حالي نق�م  اأخرى  ــ ومن جهة   

م�صاحة  من  ن�صتفيد  يجعلنا  مّما  مت�صاويين،  بارتفاعين  ت�صبح  لكي  م2،   150 منها 

للتدري�س  �صف�ف   9 اإلى  بتق�صيمها  نق�م  �ص�ف  م2،   450 بمقدار  ة 
ّ
اإجمالي عل�يّة 

. وهذا 
ّ
النظرّي، مع الإبقاء على م�صانع التدريب بنف�س الم�صاحة في الطابق ال�صفلي

تجميع  خالل  من  والماديّة  الب�صريّة  الطاقات  وي�فِّر  الإدارة  عمل  ي�صهِّل  �ص�ف  ما 

الطاّلب في مبنى واحد.

ة 
ّ
جمعي مع  تعاونّا  ة، 

ّ
الحك�مي غير  ات 

ّ
الجمعي مع  التعاون  اإطار  في  اأّما  ــ 

ة 
ّ
زراعي بتجهيز خيمة  فقمنا   .

ّ
مهني تدريب  دورات  اإجراء  بهدف  ة 

ّ
الم�صيحي ان 

ّ
ال�صب

ة التي �صتبداأ قريبًا. كما 
ّ
بم�صاحة 320 م2 لتك�ن في خدمة طاّلب الدورات الزراعي

 �صيك�ن من ن�صيب القرية. و�ص�ف يجّهز م�صنع لالإلكترونيك 
ّ
اأّن منت�جها الزراعي

نف�صها. للغاية 

دار ال�شداقة
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ع�صر  عام،  مدى  على  فاأجرينا   AVSI ة 
ّ
جمعي مع  تعاونّا  ذاته،  الإطار  في 

ات 
ّ
ة والريا�صي

ّ
BLN فاأعطيت ح�ص�س في الكمبي�تر واللغة العربي ة 

ّ
دورات تدريبي

ة Life skills، مّدة كّل دورة ثالث�ن ي�ًما. وبلغ عدد الم�صتركين 
ّ
والمهارات الحياتي

200 طالبًا.

في  ة 
ّ
مّجاني دورات  اأربع  نّظمنا  فقد  ة 

ّ
العالمي الروؤية  م�ؤ�ّص�صة  مع  اأّما 

والميكانيك،  العاّمة  الكهرباء  ــ  ة 
ّ
الفندقي الفن�ن  ــ  الكمبي�تر  التالية:  الخت�صا�صات 

 2018 الأّول من حزيران  تّم تخريجهم في  �صابًّا و�صابّة،   80 اأكثر من  فيها  �صارك 

 هذه الدورات 
ّ
ــ زحلة. هذا و�ص�ف ت�صتمر اأُقيم في فندق القادري  في حفٍل كبير 

بع�س  ا  اأي�صً جّهزنا  واأنّنا  ا  خ�ص��صً ا. 
ًّ
اإ�صافي طالبًا   400 لتجمع  المقبل  العام  حّتى 

المختبرات ال�صروريّة: كالتمري�س والإلكترونيك.

كبيًرا في  تقّدًما  المن�صرمة  الثالث  الأع�ام   خالل 
ّ
الفني المعهد  هذا وحّقق 

ناأمل  يجعلنا  مّما  بالمئة،   85 طاّلبه  نجاح  ن�صبة  وفاقت  ة 
ّ
الر�صمي المتحانات  نتائج 

ة 
ّ
بزيادة عدد طاّلبه بالرغم من المناف�صة ال�صديدة من عدد كبير من المعاهد الر�صمي

ة. والخا�صّ

للتحّقق،  قابلة  اأهدافك  اأّن  ت�صّدق  اأن  »عليك  ك�يل�:  باول�  بق�ل  واأختم 

فعندما ت�ؤمن بذلك، فاإّن عقلك يبحث عن و�صائل تجعلها تتحّقق، ل تجعل الترّدد 

يهزمك«.

دار ال�شداقة
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دار العناية ــــ ال�شالحّية

الن�صاطات  لأهّم  الباقة  هذه  تعلب  طالل  الأب  العناية  دار  مدير  من  وردنا 

والإنجازات التي تّمت ما بين اأيل�ل 2017 وتّم�ز 2018:

ة 
ّ
   الت�قيع على م�صروع تجهيز م�صنع الحديد الجديد في الدار مع جمعي

Helfswerk ،Austria )11 ايل�ل 2017(

  زيارة من الهياأة الإداريّة لنادي الروتاري اإلى الدار )20 ايل�ل 2017(

 العالي )30 ايل�ل 2017(
ّ
  بدء الدرو�س في معهد التثقيف الديني

  زيارة فريق م�صيرة وطن للدار )5 ت�صرين الأول 2017(

الجنرال  رعاية  عن  للحديث  روكز  �صامل  للجنرال  الدار  مدير     زيارة 

  )9 ت�صرين الأّول 2017(
ّ
لأولد Mosaïk  في ماراث�ن بيروت الدولي

 20( فروعها  كاّفة  على  ف 
ّ
والتعر للدار  روكز  �صامل  الجنرال     زيارة 

ت�صرين الأول 2017(

في   
ّ
ال�صتراتيجي »التخطيط  ح�ل  ة 

ّ
التدريبي بالدورة  الدار  مدير     اإ�صتراك 

الم�ؤ�ّص�صات وبناء م�ازنات الم�صاريع التنم�يّة« )23 ت�صرين الأّول 2017(

ة الاله�ت في جامعة الحكمة الخ�ري طاني��س خليل 
ّ
   زيارة عميد كلي

ة والتعاون الم�صترك بين دار العناية 
ّ
ة والاله�تي

ّ
للدار لبحث الت�اأمة العلمي

وجامعة الحكمة )6 ت�صرين الثاني 2017(

�صامل  الجنرال  رعاية  تحت  بيروت  بماراث�ن   Mosaïk اأولد     م�صاركة 

روكز )12 ت�صرين الثاني 2017(
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ّ
ة التبادل الثقافي

ّ
   زيارة الأب طالل تعلب ل�صفير دولة فنلندا لبحث اإمكاني

 بين المدار�س )16 ت�صرين الثاني 2017(
ّ
والعلمي

 برون� ف��صيه )Bruno Foucher( لدار العناية )21 
ّ
   زيارة ال�صفير الفرن�صي

ت�صرين الثاني 2017(

   ري�صيتال ج�مانا مدّور في كني�صة دار العناية )26 ت�صرين الثاني 2017(

تنظيم  من  فيني�صيا  فندق  في  الخيرّي  البازار  في  العناية  دار     م�صاركة 

Diplomatic spouses Associations Lebanon وجائزة البازار للدار 

)4 كان�ن الأّول 2017(

الدار  في  ة 
ّ
الجتماعي الرعاية  ق�صم  لأطفال  روتاراكت  اأع�صاء     زيارة 

لالحتفال معهم باقتراب عيد الميالد المجيد )10 كان�ن الأّول 2017(

ة مع اأع�صاء لجنة البيئة والتراث 
ّ
   لقاء وغداء اأطفال ق�صم الرعاية الجتماعي

في مطرانية �صيدا للروم الكاث�ليك، وت�زيع هدايا لالأطفال )14 كان�ن 

الأّول 2017(

   ري�صيتال ميالدّي لج�قة �صبيبة المخّل�س بعن�ان »الي�م المالئكة يمّجدون« 

)23 كان�ن الأّول 2017(

 لفرقة Kazadoo وت�زيع هدايا لح�الي 1300 
ّ
 وغنائي

ّ
   عر�س م�صرحي

طفل من تنظيم »م�ؤ�ّص�صة الأر�س البي�صاء« )27 كان�ن الأّول 2017(

بانتهاء  للتهنئة  للدار  ع�ده  كري�صتين  دة 
ّ
وال�صي ع�ده  مارك  د 

ّ
ال�صي    زيارة 

اأعمال الترميم في ق�صم الإدارة العاّمة والميتم )9 �صباط 2018(

دار العناية ـــ ال�شالحّية
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   اإفتتاح م�صنع الحديد الجديد في دار العناية برعاية �صفير النم�صا في لبنان 

د ماريان وربا )Marian Wrba( )24 �صباط 2018(
ّ
ال�صي

اآذار   5( ال�ص�ك�ل  ت�صنيع وتزيين  لتعليم  الجديد  الم�صروع     الت�قيع على 

)2018

الآلم  اأ�صب�ع  بمنا�صبة  المخّل�س  �صبيبة  لج�قة  وتاأمالت  �صل�ات     اأم�صية 

والف�صح المجيد )23 اآذار 2018(

د ماريان وربا )26 اأيّار 2018 (
ّ
   زيارة مدير الدار ل�صفير النم�صا ال�صي

    دورة نحل UNDP، قّدم�ا خاللها النحل للم�صاركين بالدورة )21-20 

حزيران 2018(

  كرم�س Mosaïk )22 حزيران 2018(

ة 
ّ
الإلكتروني الجرائم  ح�ل  الم�ؤ�ّص�صة  في  الجن�ب  لكاريتا�س     محا�صرة 

)30 حزيران 2018(

ة �صيدا للروم الكاث�ليك والم�ارنة والأرث�ذك�س 
ّ
   لقاء العائالت في اأبر�صي

)1 تّم�ز 2018 (

ج دورات Mosaïk وTrait d’Union )4 تّم�ز 2018(
ّ
   تخر

ة دار العناية برعاية الأ�صتاذ فادي رومان��س )اأعلن 
ّ
ج الطالب في مهني

ّ
   تخر

من خالله عن ا�صتعداده لتجهيز م�صرح دار العناية( )6 تّم�ز 2018(

  معر�س Chocodar برعاية النائب بهية الحريري )8 تّم�ز 2018(

  ن�صاط Save the children على م�صرح الدار )10 �� 11 تّم�ز 2018(

دار العناية ـــ ال�شالحّية
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مدر�شة مار يو�شف حو�س الأمراء

الأب عبداهلل عا�شي  الأمراء  ي��صف ح��س  مار  رئي�س مدر�صة  وردنا من 

ما يلي:

العام  منذ   
ّ
والر�ص�لي الترب�ّي  عملها  الكاث�ليكّية  ي��صف  مار  مدر�صة  تتابع 

1966 رغم الإمكانّيات المت�ا�صعة من حيث المبنى والتجهيزات والمالعب الحديثة. 

 والنظام بحيث يرتاح 
ّ
 والثقافي

ّ
رغم ذلك لم ي�ؤثر هذا النق�س على الم�صت�ى العّلمي

الأهل ل�ج�د اأولدهم في مدر�صة م�صيحّية تحفظ النظام وت�صهر على التربية والأخالق.

ة 
ّ
ة على مدار ال�صنة في مختلف الم�ا�صيع العلمي

ّ
يتابع الأ�صاتذة دورات تثقيفي

طاّلبنا  حّل  اإذ  زة 
ّ
ممي نتائج  وعندنا  الطاّلب  وتثقيف  العلم  في  خبرة  يزيدهم  مّما 

التالية اأ�صماوؤهم من بين الأوائل في محافظة البقاع بال�صهادة المت��ّصطة:

2014 �� 2015: ج�يل م�صاعد ــ ماري �ص�ل جب�ر ــ عماد قبجي.

2015 �� 2016: اأمين الهندي ــ �صاندي مظل�م.

2016 �� 2017: اإيلي اأب� نع�م ــ اآنا ماريا العني�صي ــ رين المعاز ــ غري�س 

وهبي ــ كارين الطق�س.

اإليهم  اأ�صرنا  متف�ق�ن  طاّلب  عندنا  كان  �صبقت  التي  ال�صن�ات  في  كذلك 

بر�صالة �صابقة.

ومن طاّلب هذه ال�صنة )2017 �� 2018( ح�صل خم�س طاّلب على نتيجة 

ذوي  من  طالب  بينهم  من  د«، 
ّ
»جي واثنان  ة، 

ّ
الر�صمي المتحانات  في  ا«  جدًّ د 

ّ
»جي

ة. الحتياجات الخا�صّ
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وزير  معالي  من  خا�ّس  تكريم  على  نع�م  اأب�  اإيلي  الطالب  كذلك ح�صل 

م�صابقة  في  الثانية  المرتبة  في  حّل  حيث  حماده  مروان  الأ�صتاذ  ة 
ّ
ال�طني التربية 

ات على م�صت�ى كلِّ مدار�س لبنان.
ّ
الريا�صي

ج�صيكا  ــ  م�صلم  تيا  ــ  فاع�ن  اأب�  كرين  اأ�صماوؤهم:  التالية  الطاّلب  كذلك 

حداد ــ كري�صت طراد ــ �صربل التن ــ �صربل الفحل كان�ا من بين الأوائل في المعهد 

 الفرن�صي في زحلة وقد ح�صل�ا على �صهادات تكريم.
ّ
الثقافي

فالأق�صاط   
ّ
المالي ال��صع  تخّطي  على  الإدارة  ي�صاعد  الذي  اهلل  ن�صكر  واإذ 

ْف اإلى ذلك م�صاألة الرتب والرواتب التي تهّدد  زهيدة جًدا ن�صبة لباقي المدار�س، اأ�صِ

باأق�صاط  ال�صداقة  دار  طاّلب  تحت�صن  المدر�صة  فاإّن  ة، 
ّ
الكاث�ليكي المدار�س  معظم 

ة الأّم. والمدر�صة 
ّ
�صبه رمزيّة، لإيماننا باأّن الدار والمدر�صة عائلة واحدة في الرهباني

التع�ي�صات  ول�صندوق   
ّ
الجتماعي لل�صمان  مدف�عات  من  عليها  ما  كّل  م�صّددة 

واجب  علينا  اأنّه  نن�صى  اأن  دون  تي�ّصر،  بما  الم�صيرة  نكّمل  تعالى  وبع�نه  ة 
ّ
وللمالي

ال�ق�ف اإلى جانب عائالتنا التي ترزح تحت عبء الغالء ومنها الكثير يعي�ص�ن في 

الفقر المدقع.

اإلى جانب الهتمام وال�صهر الدائم على اإدارة المدر�صة فاإّن رئي�س المدر�صة 

اأنط�ان �صعد يعمالن على ت�صييد قاعة رع�يّة بجانب الكني�صة مع  مع ح�صرة الأب 

ارة. وكان رئي�س المدر�صة قد ح�صل على تنازل عن 
ّ
مراآبين يّت�صعان لح�الي 40 �صي

ة والكني�صة لمّدة 99 �صنة.
ّ
الأر�س المال�صقة للكني�صة من بلديّة زحلة ل�صالح الرهباني

خير  فيه  لما  عملنا  نتابع  الأّم  ة 
ّ
الرهباني وباإ�صراف  المخّل�س  ا�صم  تحت 

النف��س ون�صعى دائًما نح� الأف�صل ب�صفاعة العذراء مريم ودعاء الإخ�ة الرهبان.

مدر�شة مار يو�شف حو�س الأمراء
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مدر�شة ال�شان �شوفور ــــ جعيتا

وردنا من رئي�س مدر�صة �صان �ص�ف�ر ــ جعيتا الأب يو�شف ن�شر ما يلي:

 2018/2017 الدرا�صي  العام  ــ جعيتا خالل  �ص�ف�ر  �صان  مدر�صة  اأقامت 

مجم�عة احتفالت نلّخ�س الأهّم منها بالتالي:

 
ّ
       اأحيت المدر�صة عيدها ال�صن�ّي بمنا�صبة عيد ال�صع�د الإلهي

رحمة  حّنا  المطران  �صيادة  تراأ�صه   
ّ
اإلهي بقّدا�س   2018 اأيّار  �صهر  من  العا�صر  في 

رعايا  كهنة  من  وعدد  جب�ر  ج�زف  المدبّر  الأب  بم�صاركة  الحترام  ال�صامي 

الى  واأ�صار  بالعيد  الترب�يّة  العائلة  فيها  هّناأ  كلمة  المطران  �صيادة  واألقى  المنطقة. 

ة الر�صالة الترب�يّة التي تهدف الى »تاأني�س الإن�صان« وتاأليهه. وفي نهاية 
ّ
�صمّ� وقد�صي

الحتفال، �صرب الح�ص�ر نخب المدر�صة.

مهرجانًا  ال�صن�ّي  عيدها  بمنا�صبة  المدر�صة  نّظمت     

اأيّار   26  ��  25  ��  24 اأيّام  ثالثة  لمّدة  والفّن«  الثقافة  »ملتقى  عن�ان:  تحت  �صن�يًّا 

ة بح�ص�ر الفنانة القديرة كارل 
ّ
2018. في الي�م الأّول قّدم الطاّلب اأعماًل م�صرحي

 
ّ
بطر�س وفي الي�م الثاني افتتح الفنان القدير رومي� لح�د المعر�س الترب�ّي الثقافي

ة »بنت الجبل« 
ّ
لإبداعات الطاّلب الترب�يّة كما قّدم طاّلب المرحلة الثان�يّة م�صرحي

المدر�صة  �صارك طاّلب  الثالث  الي�م  وفي  القطريب  �صل�ى  الراحلة  للفنانة  تكريًما 

ة.
ّ
واأطفال المنطقة في الكرم�س الذي نّظمته حركة �صان ب�ل ــ ر�صالة محب

          بمنا�صبة عيد المدر�صة، اأقامت الإدارة بم�صاركة لجنة الأهل 

حزيران  �صهر  من  التا�صع  في  ة 
ّ
الرومي ــ  الليل  �صراج  مطعم  في  �صن�يًّا  ع�صاًء  فيها 

١ ــــ عيد ال�شعود: 

٢ ــــ المهرجان ال�شنوّي: 

٣ ــــ الع�شاء ال�شنوّي:
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ــ جبيل وبلديّة جعيتا بالإ�صافة  2018، �صارك فيه اتحاد لجان الأهل في ك�صروان 

الى عدد من الأهل والأ�صدقاء.

             بتاريخ 12 ني�صان زار طاّلب �صّفي الثالث والرابع 

 الق�صر الجمه�ري برفقة م�ص�ؤولة الحلقة ال�ّصيدة دانيال الأ�صمر وعدد من 
ّ
الأ�صا�صي

ذوي  الطاّلب  احترام  على  الت�عية  اإلى  الهادف  البرنامج  في  و�صارك�ا  المعلمات 

ة وال�صعي لتاأمين احتياجاتهم من خالل الم�صاركة ببرامج جمع  الحتياجات الخا�صّ

ة«.
ّ
»ال�صّدات البال�صتيكي

المطران  �صيادة  قام   2018 حزيران   19 بتاريخ       

ة بزيارة 
ّ
 على نيابة �صربا الماروني

ّ
ب�ل�س روحانا ال�صامي الحترام النائب البطريركي

ة 
ّ
الأبر�صي الرعايا والم�ؤ�ّص�صات في  التفّقديّة على  المدر�صة خالل ج�لته  الى  رع�يّة 

ة 
ّ
والتقى بالإدارة والأ�صاتذة والأهل والطاّلب وا�صتمع الى روؤيتهم الترب�يّة والروحي

ة وتقدير ودع�ة لعي�س الم�صيح كمرتكز اأ�صا�س 
ّ
ة وت�ّجه اإليهم بكلمة محب

ّ
والإن�صاني

�ر 
ّ
ة جعيتا الأب مي�صال جب

ّ
ة كما تناول �صيادته الغداء مع كاهن رعي

ّ
للتربية الم�صيحي

ة الكبرى.
ّ
على مائدة الإكلريكي

�صعادة  اأعطى   
ّ
الديني للتعليم  ال�ّصن�ي  البرنامج  اإطار  �صمن      

ة اأمام 
ّ
النائب المهند�س نعمة اإفرام ومعالي الدكت�ر �صليم ال�صائغ �صهادة حياة روحي

ة 
ّ
ال�صيا�صي الحياة  م  الم�صيح في خ�صّ الثان�يّة ح�ل م��ص�ع »عي�س  ال�صف�ف  طالب 

ة« ثّم تناق�ص�ا مع الطاّلب ح�ل خبرات حياتهم.
ّ
والجتماعي

        اإحتفلت المدر�صة بختام اأ�صب�ع ال�صالة من اأجل وحدة الكني�صة 

الأمين  �صعادة  بم�صاركة  ال�صهيلة  الدكت�ر هادي �ص� كاهن رعّية  الأب  تراأ�ّصه  بقّدا�س 

مدر�شة ال�شان �شوفور ــــ جعيتا

٤ ــــ زيارة الق�شر الجمهورّي:

٥ ــــ زيارة المطران روحانا:

٦ ــــ �شهادة حياة:

7 ــــ قداّ�س الوحدة:
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ديب  �صارل  جّب�ر،  والآباء ج�زف  عازار  بطر�س  الأب  الكاث�ليكّية  للمدار�س  العاّم 

 في 
ّ
وابراهيم �صعد. واألقى الأب �ص� كلمة عّبر فيها عن اأهّمّية وحدة الج�صم الكن�صي

عبة التي تمّر فيها الكني�صة في عالم الي�م.  ظّل الظروف ال�صّ

               خّرجت المدر�صة طاّلب �صف الرو�صة 

الثالثة باحتفال جميل ي�م الخمي�س 14 حزيران 2018 ال�صاعة ال�صابعة م�صاًء ح�صرته 

ال�صّيدة زينة اأفرام مع لفيف من المعّلمات والأهل والأ�صدقاء.

اأقامت المدر�صة بتاريخ 26 حزيران       

�صليم  القا�صي  ال�زير  معالي  برعاية  ة 
ّ
النهائي ال�صف�ف  طالب  ج 

ّ
تخر حفل   2018

 وبم�صاركة م��صيقى 
ّ
الداخلي جري�صاتي وح�ص�ر ممّثل عن مدير عاّم ق�ى الأمن 

 ال�صديق داني حداد.
ّ
ق�ى الأمن الداخلي والإعالمي

برعاية   2018 تم�ز   5 في  التف�ق  حفلة  المدر�صة  اأقامت         

في  الفائزين  وبم�صاركة  الترب�يّة  لبنان  جبل  منطقة  رئي�صة  زيت�ني  فيرا  الدكت�رة 

ة لينا عازار.
ّ
جائزة »THE VOICE« �صربل واأولغا القا�صي والإعالمي

ة 
ّ
�صارك عدد من طاّلب المدر�صة في م�صابقات اأكاديمي    

ة 
ّ
ة واللبناني

ّ
ة في جامعات الل�يزة والروح القد�س ــ الك�صليك والي�ص�عي

ّ
وترب�يّة وفني

ة وقد حاز البع�س منهم 
ّ
الكنديّة-عينط�رة، و�صمن ن�صاطات حركة اأنطليا�س الثقافي

مة. كما �صارك طاّلب �صّفي الثاني والثالث الثان�ّي في ن�صاط اأعّدته 
ّ
على ج�ائز قي

المجم�عة«  �صمن  القيادة  روح  »على  التدريب  ح�ل  ة 
ّ
الجتماعي ال�ص�ؤون  وزارة 

 في منطقة دوما.
ّ
وقد تبع التعليم النظرّي نهار ميداني

مدر�شة ال�شان �شوفور ــــ جعيتا

8 ــــ تخّرج طاّلب ال�شف الرو�شة الثالثة:

٩ ــــ تخّرج طاّلب ال�شف الثالث الثانوي:

١0 ــــ حفلة التفّوق:

١١ ــــ منا�شبات اأكاديمّية: 
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دير القّدي�س با�شيليو�س 

في ميثون ــ الوليات المّتحدة الأميركّية

وردنا من رئي�س الدير قد�س الأب فار�س الخليفات التقرير التالي:

في كّل مرة نّطلع فيها على مجّلة النفحة الرهبانّية يبتهج قلبنا لزدهار رهبانّيتنا 

مرحلة  في  وكاأنّه  به  يق�م  الذي  بالعمل  مركزه،  في  كالًّ  المخّل�صّيين،  الآباء  وغيرة 

اأبناء  اآبائنا  من  ال�ديعة  نحن  ت�صلمنا  كما  بعده  �صياأتي  لمن  ي�ؤ�ّص�س  جديدة،  تاأ�صي�س 

 وتلبية لدع�ة الم�ؤ�ّص�س لتك�ن هذه الرهبانّية العامرة باأبنائها زرًعا جديًدا.
ّ
ال�صيفي

ين �ص�ى حجر زاوية 
ّ
اأمام هذا العمل، ل ي�صعني اأن اأرى في الآباء المخّل�صي

يق�م  التي  الخط�ات  من  خط�ة  فكّل  العالم.  في  ة 
ّ
الكاث�ليكي ة 

ّ
الملكي لكني�صتنا 

وللطائفة  ة 
ّ
الرهباني لالأّم  وخدمة  للمخّل�س،  تمجيد  �ص�ى  لي�صت   

ّ
ال�صيفي اأبناء  بها 

برّمتها. ة 
ّ
الملكي

من  عهًدا  ومراكزها  اأديرتها  بكاّفة  تنا 
ّ
رهباني فيها  ت�صهد  التي  الأيّام  هذه  في 

والممّثلة  وغيرتها،  الحكيمة  اإدارتها  بف�صل  وذلك  والتجديد،  والترميم  التطّ�ر 

مدبّريه  ومجل�س  الحترام   
ّ
الكلي ديب  اأنط�ان  الأر�صمندريت  العاّم  الأب  بقد�س 

م�ؤ�ّص�صته  اأو  ديره  الرهبان كالًّ في  الأب�يّة لإخ�تهم  ثقتهم  الذين منح�ا  الم�ّقرين، 

 
ّ
ال�صيفي اأبناء  كاّفة  من  ودوؤوب  غي�ر  وعمل  تجاوب  اإّل  كان  ما  وهنا  مركزه،  اأو 

ة والكني�صة جمعاء. 
ّ
الرهباني اأّول لمجد اهلل وثانيًا لمجد  للنه��س مجّدًدا والتجديد 

فة كان لنا ن�صيب فيها ن�رد �صيئًا منها.
ّ
واأمام زحمة هذه الأعمال الم�صر

ل  ة، 
ّ
الأمريكي المّتحدة  ال�ليات  ــ  ميث�ن  في  با�صيلي��س  القّدي�س  دير  ففي 

الما�صي وحّتى الآن الأعمال ما تزال  العام  الدير، فمن  زلنا ب�صدد تجديد وترميم 

ة ونذكر منها:
ّ
م�صتمر
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دير القّدي�س با�شيليو�س في ميثون ــ الوليات المّتحدة الأميركّية

  غرفة ريا�صة للدير.

  اإ�صتحداث غرفة لأعمال ال�صيانة ومن�صرة خارج الدير.

  اإكمال تجديد �صقف بناء ال�صنتر ب�صقف جديد لمنع والن�س والدلف.

ة بجرف الثلج من اأر�س الدير.   �صيانه عاّمة للعربة الخا�صّ

واإ�صالح  الدير،  اأر�س  من  الع�صب  لق�ّس  جديدين  م�ت�رين     �صراء 

ة.
ّ
التراكت�ر بحيث يمكن اإعادة ا�صتعماله ل�صنين اإ�صافي

 الجديد.
ّ
  تجهيز غرفة لالأب كليمان ي��صف تتنا�صب مع و�صعه ال�صّحي

ة 
ّ
   تاأمين محامية هجرة وتجهيز ملّف خا�ّس للدير بدوائر الهجرة الأمريكي

تخّ�لنا ا�صتقطاب كهنتنا على ا�صم الدير.

  �صراء اأثاث جديد لبع�س الغرف.

مار  جناح  في  المنامة  وغرف  الريا�صات  بيت  كني�صة  �صبابيك     اإ�صتبدال 

ي��صف باأخرى جديدة.

فات ه�اء بارد و�صاخن في كني�صة الدير.
ّ
  البدء بتركيب مكي

ي�ص�ع  تمثال  يت��ّصطهم  اأب� مراد  ب�صارة  �صربل والأب  للقّدي�س     بناء مزار 

ا  جدًّ وقريبًا   .
ّ
ي�مي ب�صكل  الم�ؤمنين  ي�صتقبل  الدير  مدخل  على  الملك 

�صيتّم تد�صينه.

زيارة  في  لّحام  ال�صابق غريغ�ري��س  البطريرك  الغبطة  �صاحب     اإ�صتقبال 

الط�ائف  �صّم  وكبير  مبهج  بقّدا�س  مًعا  والحتفال  اأيّام،  لب�صعة  للدير 

ة.
ّ
ة والالتيني

ّ
ة والماروني

ّ
الثالث الملكي

للبدء  ب��صطن  الأخ�ين مروان خ�ري ومايكل هام في جامعة     ت�صجيل 

بدرا�صة الاله�ت.
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 في تح�صين وزيادة ال��صع المالي للدير.
ّ
  الم�صي

في  ة 
ّ
الماروني اأنط�ني��س  القّدي�س  كني�صة  مع  �ص�يًّا  الأب  بعيد     الحتفال 

اأر�س الدير مع جمه�ر فاق الأربع مائة �صخ�س، وبعد الحتفال بالذبيحة 

ة كان لنا جميعا لقاء اأخ�ّي على مائدة الدير وتم�صية النهار باأكمله 
ّ
الإلهي

في دير القّدي�س با�صيلي��س.

ب�صكل  ال�صنة  هذه  الآلم  باأ�صب�ع  الحتفال  تّم  المقّد�س:  الآلم     اأ�صب�ع 

بالم�ؤمنين  الدير  واأروقة  الكني�صة  اقتّظت  بعد غياب ط�يل. حيث  كامل 

الأ�صب�ع  بهذا  لالحتفال  المتعّط�صين  ة 
ّ
والعربي ة 

ّ
الأمريكي الجالية  من 

ال�صل�ات والترانيم  اإدارة  . وقد �صاهم في 
ّ
البيزنطي الطق�س  العظيم على 

المقّد�س وتدريب الإخ�ة  الأ�صب�ع  غ لخدمة 
ّ
تفر الذي  الأب عماد بركة 

ا، والذي كان له الف�صل الكبير في  اأي�صً المبتدئين على الخدمة والترانيم 

اإنجاح واإتمام هذا الأ�صب�ع المبارك في ديرنا.

الإجتماع المخّل�شّي الأخوّي: با�صر دير القّدي�س با�صيلي��س بتطبيق برنامج 

ة في 
ّ
ال�صمالي ين في كندا واأمريكا 

ّ
المخّل�صي الكهنة  ة من خالل جمع كّل 

ّ
لقاء الأحب

اأ�صب�ع لل�صالة مًعا والتعاي�س وت�طيد روح ال�حدة والأخّ�ة بين  الدير نف�صه لمّدة 

الم�صيح.  ي�ص�ع  الرّب  اأجل خدمة  من  وعائالتهم  بلدهم  عن  ب�ا 
ّ
تغر الذين  الكهنة 

ة والكنديّة لأبناء المخّل�س.
ّ
فغدا دير ميث�ن الدير الأّم والجامع في القاّرة الأمريكي

كني�صة  بدعم  الرع�ّي  بالعمل  ميث�ن  في  با�صيلي��س  القّدي�س  دير  بداأ  كما 

لتقديم خدمة  الدير  رهبان  اإر�صال  عبر  ل�ران�س  في  ة 
ّ
الماروني اأنط�ني��س  القّدي�س 

الم�صيح:  ي�ص�ع  الرّب  ة 
ّ
وو�صي  

ّ
ال�صيفي اأفتيمي��س  الم�ؤ�ّص�س  ة 

ّ
و�صي وتتميم  كاملة 

دير القّدي�س با�شيليو�س في ميثون ــ الوليات المّتحدة الأميركّية
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فكان  به.  اأو�صيتكم  ما  كّل  يحفظ�ا  اأن  وعّلم�هم  الأمم  جميع  وتلمذوا  اإذهب�ا 

قل�ب  في  العذبة  الينابيع  واأخرجت  ال�صخ�ر  فّجرت  التي  كال�صاعقة  رهباننا  وقع 

الم�ؤمنين. �صاهم رهباننا في العمل التب�صيرّي مع ال�صبيبة المارونية لالأعمار المت��صطة 

لكّل  ا 
ًّ
اأ�صا�صي �صنًدا  كان�ا  الرع�ّي،  العمل  واإلى جانب  ا.  اأي�صً العاملين  ف�ج  و�صبيبة 

حيث  ة 
ّ
ول�ج�صتي ة 

ّ
ليت�رجي وخدمات  �صل�ات  من  ة 

ّ
الماروني الكني�صة  احتياجات 

ين 
ّ
تربّعت الرهبنة على عر�س قل�ب الم�ؤمنين. كما �صاهم وج�د الرهبان المخّل�صي

ة  الخا�صّ �صل�اتهم  لممار�صة  ة 
ّ
الماروني الأخ�يّات  ل�صتقبال  الدير  اأب�اب  فتح  في 

من  والفكري   
ّ
الروحي الإر�صاد  من  لال�صتفادة  ا  واإي�صً بال�صالة  ة  الخا�صّ والزيارات 

قبل كهنة ورهبان دير القّدي�س با�صيلي��س في ميث�ن.

ة فهي:
ّ
ة للدير ومركز الريا�صات الروحي

ّ
اأّما الأن�صطة الرئي�صي

حيث  ين. 
ّ
للعلماني ة 

ّ
الروحي يا�صات 

ّ
الر برنامج   :)Corsillo(  �

ّ
ي    الك�ر�صِ

احتفلنا هذا العام بعدد 500.

ة مع الن�صئ ال�صاعد.   ت�جيه ال�صبيبة: وذلك بتنظيم لقاءات خا�صّ

ا با�صم »دورة الُخّطاب«.
ًّ
  الإعداد للزواج، وه� برنامج معروف �صعبي

ين، 
ّ
والعلماني الإكليرو�س  من  متنّ�عة  لمجم�عات  ة 

ّ
الروحي    الريا�صات 

على مدار ال�صنة.

ال�افدين من  ما 
ّ
دين، ل �صي

ّ
الم�صر ين 

ّ
ال�صرقي اأبنائنا     اإ�صتقبال عدد كبير من 

النزاعات الم�صّلحة، ولي�س لهم من معيل  اء 
ّ
�ص�ريا الذين ت�صّتت�ا من جر

اأو معين في ال�ليات المّتحدة.

ة.
ّ
 في عامه الخام�س اأثناء عيد الرّب، عيد الرهباني

ّ
  متابعة المهرجان ال�صيفي

دير القّدي�س با�شيليو�س في ميثون ــ الوليات المّتحدة الأميركّية
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ا: كالعتراف والإر�صاد وا�صتقبال زّوار 
ًّ
ة متعّددة ي�مي

ّ
   تقديم خدمات روحي

للمحتاجين، وم�صاعدات  اأحيانًا  ة 
ّ
ة ومالي

ّ
م�صاعدات غذائي الدير، وتقديم 

ة والم�صت�صفيات .
ّ
ة والماروني

ّ
في خدمة الرعايا الالتيني

�صهريّة  �صن�يًّا. وزيارة  ات 
ّ
مر ال�صجن: ثالث  ة كبرى في 

ّ
   ريا�صات روحي

ة.
ّ
ة لل�صجناء في �صجنهم لتقديم ما يلزم من خدمات روحي خا�صّ

  كر�صم�س فير   

K- Walk  ك ــ واك  

  حفلة �صن�يّة لبيت الريا�صات.

يّت�صح مّما قّدمنا اأّن المنجزات الآنفة الذكر تّم تحقيقها بع�ن الرّب، و�صخاء 

�ن من �صمعة 
ّ
المح�صنين من اأ�صدقاء الدير، وكّلهم  يقّدر ما يتمّتع به الآباء المخّل�صي

ال�صرق. وذلك  ال�افدين من  دين 
ّ
الخدمة وا�صت�صافة كريمة للم�صر ح�صنة وتفاٍن في 

.
ّ
كّله تمجيًدا ل�صم المخّل�س الإلهي

انتقل   2018 اأيار  �صهر  الخام�س ع�صر من  في  الدير:  وفيات من جمهور 

الى الأخدار ال�صماويّة اأخانا ريم�ن ثلج من قرية المحتقرة قرب دير المخّل�س، اإثر 

ن�بة قلبية حاّدة.

الأخ ريم�ن انتقل من المحتقرة الى دير القّدي�س با�صيلي��س في ميث�ن �صنة 

خدمها  وقد  اأفرادها  كاأحد  الجماعة  �صمن  مقيم  ه�  التاريخ  ذلك  ومنذ   ،2013

، فكان الأخ وال�صديق الغي�ر على 
ّ
ة وب�صكل مّجاني

ّ
ك�صيف مطبخ بكّل غيرة ومحب

المر�صى منهم كالأب ج�رج  ة  الدير وخا�صّ الثاني وعلى كّل جمه�ر  الدير كبيته 

اهلل  اأطال  ا 
ّ
اإيلي عادل  جان  المطران  و�صيادة  اهلل  رحمهما  جدع  جان  والأب  داغر 

دير القّدي�س با�شيليو�س في ميثون ــ الوليات المّتحدة الأميركّية
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�س والأخ وال�صديق. في الخام�س  بعمره ومنحه ال�صّحة وال�صفاء، فكان لهم الممرِّ

ة واأ�صدقاء الدير ب�صدمة 
ّ
اأُ�صيبت الجماعة المخّل�صي  2018 ع�صر من �صهر حزيران 

مفجعة، بخبر وفاته المفاجئة، فما كان علينا حينها �ص�ى واجب نقل الجثمان الى 

ها وكان ينتظر ال�قت المنا�صب ليع�د اإليها 
ّ
عائلته ودفنه في �صيعته التي طالما ما اأحب

وذلك  يه 
ّ
ومحب الدير  نفقة  على  الجثمان  اإعادة  معامالت  تّمت  ولقد  محّب.  كابن 

اهلل   رحمه  الدير.  ولأ�صدقاء  للدير  جّمة  خدمات  من  قّدمه  لما  جميل  رّد  بمثابة 

وعّ��صنا باأمثال الأخ ريم�ن. وليكن ذكره م�ؤبًّدا.

زيارة غبطة البطريرك يو�شف العب�شي الى دير القّدي�س با�شيليو�س

ي��صف  البطريرك  اأبينا  غبطة  زار   2018 تم�ز  �صهر  من  ع�صر  الحادي  في 

 الط�بى دير القّدي�س با�صيلي��س في ميث�ن وكان على راأ�س ال�صتقبال 
ّ
العب�صي الكّلي

ة في ال�ليات المّتحدة 
ّ
ة المخّل�صي

ّ
 للرهباني

ّ
قد�س الأب اأنط�ان رزق الرئي�س الإقليمي

الدير،  وجمه�ر  الخليفات  فار�س  الأب  با�صيلي��س  القّدي�س  دير  ورئي�س  ة 
ّ
الأميركي

ال�ليات  في  الالتين  مطران  هن�صي  روبيرت  المطران  �صيادة  ال�صتقبال  في  �صارك 

المّتحدة وال�صريف ج�زيف �صلم�ن رئي�س الأمن العام في ميث�ن وجمه�ر الك�ر�صي� 

واأ�صدقاء الدير الذين تجاوز عددهم المئتين، وجمعية نايت اأوف ك�ل�مب��س، اأت�ا 

جميًعا للترحيب ب�صيف الدير غبطة اأبينا البطريرك، وقد كان برفقته �صيادة المطران 

اأمين  واكيم  رامي  الدكت�ر  والأب  دم�صق  في  العاّم   
ّ
البطريركي النائب  اأنتيبا  نيق�ل 

ة بيروت، كما رافق البطريرك في زيارته 
ّ
 والأب اإيلي عاّلم من اأبر�صي

ّ
 البطريركي

ّ
ال�صر

ة ني�تن للروم الكاث�ليك.
ّ
مطران اأبر�صي

دير القّدي�س با�شيليو�س في ميثون ــ الوليات المّتحدة الأميركّية



77

، انتقل الجميع 
ّ
بعد ا�صتقبال غبطته وال�صي�ف الكرام في �صال�ن الدير الر�صمي

 الى الكني�صة وتّمت تالوة �صالة ال�صاعة ال�صاد�صة، ثّم األقى غبطة البطريرك 
ّ
بم�كب ر�صمي

كلمة روحّية �صّدد فيها على اأهّمّية الر�صالة المخّل�صّية ودور دير القّدي�س با�صيلي��س في 

ال�ليات الأميركّية حيث قال غبطته في كلمته: وهذا ما يجعلني اأ�صعر بالفخر عندما 

واأن�صطته  �صمعته  انت�صرت  والذي  عنه  الكثير  �صمعنا  الذي  المقد�س  الدير  هذا  دخلت 

في جميع اأنحاء ال�ليات المّتحدة. لالأ�صف، لم تتح لي فر�صة زيارته من قبل.... اإّن 

كني�صتنا في ال�ليات المّتحدة ممتّنة للغاية لدير القّدي�س با�صيلي��س ال�صهير، الذي عمل 

على تن�صئة الكهنة فيه، والعمل الرائع مع الك�ر�صّي� والريا�صات الروحّية وكّل العمل 

العظيم مع ال�صبيبة، وذلك بف�صل كل الذين عمل�ا في هذا المكان.... �صكًرا لك اأيّها 

ال�صاّقة  اأعمالك  لجميع  و�صكًرا  لنا  �صته  الذي خ�صّ الحاّر  الترحيب  فار�س على  الأب 

للحفاظ على الدير مركز الن�ر الذي يمكن للنا�س من خالله التعّرف على تراث وثروة 

كني�صتنا وتح�يله مركز لال�صتنارة على جميع الم�صت�يات، الاله�تّية، الليت�رجّية، ول 

�صيما الروحّية. لأّن عالمنا الي�م بحاجة اإلى فهم كامل للحياة الروحّية وبحاجة للنمّ� 

. )ن�رد لكم في ما يلي كلمة البطريرك كاملًة باللغتين العربّية والإنجليزيّة(. 
ّ
الروحي

انتقل  ثّم  الكرام.  بالبطريرك وال�صي�ف  الدير   ورئي�س 
ّ
الإقليمي الرئي�س  بعدها رّحب 

الجميع الى مائدة الدير لتناول الغذاء. وقد األقت فعالّيات الدير من ك�ر�صّي� وال�صبيبة 

الخطاب... كلمة ترحيبّية بغبطته و�صرًحا وجيًزا عن  ال�صالة وم�ص�ؤولي دورة  وفريق 

عمل كّل منهم، وتّم تقديم الهدايا لغبطته بمنا�صبة زيارته الأولى للدير.

ميث�ن  واإذاعة   ،
ّ
اللبناني  OTV لتلفزي�ن  كلمة  البطريرك  لغبطة  كان  كما 

الإخباريّة، الذين عمال على تغطية زيارة البطريرك الى دير القّدي�س با�صيلي��س.
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        خطاب البطريرك جوزيف عب�شي في دير القدي�س با�شيليو�س  ــ ميثون

الدير  هذا  دخلت  عندما  بالفخر  اأ�صعر  يجعلني  ما  وهذا  عظيم،  لفرح  اإنّه 

اأنحاء  واأن�صطته في جميع  �صمعته  انت�صرت  والذي  الكثير عنه  �صمعنا  الذي  المقّد�س 

ال�ليات المّتحدة. لالأ�صف، لم تتح لي فر�صة زيارته من قبل، لذلك اأ�صكر اهلل واأخي 

�صيادة المطران نيك�ل�س على هذه الزيارة.

الكاث�ليك في  ين 
ّ
الملكي اإن وج�د دير للروم  اأك�ن هنا،  اأن  يا لها من نعمة 

ا في حياة كني�صتنا. لي�س هنا فقط، بل في  ا اأي�صً ا و�صرورّي جدًّ اأمريكا اأمر مهّم جدًّ

الخدمة  في  لل�ص�ء  �صمام�صة  دائًما  كانت  الأديرة  لأّن  وذلك  الأخرى،  الأماكن  كّل 

ة لم�ؤمنينا.
ّ
ة والاله�تي

ّ
ة والروحي

ّ
الليت�رجي

تعك�س الأديرة حياة الكني�صة والم�ؤمن�ن الذين يترّددون عليها، كاأنّهم يذهب�ن 

اأولئك الذين يترّددون  الى الم�صدر حيث المياه اأكثر �صفاء ونقاوة واأكثرها جماًل. 

الى الأديار ي�صعرون وكاأنّهم يقف�ن في الجّنة لأنّهم في �صحبة رجال قّدي�صين.

اإّن كني�صتنا في ال�ليات المّتحدة ممتّنة للغاية لدير القّدي�س با�صيلي��س ال�صهير، 

ة 
ّ
� والريا�صات الروحي

ّ
الذي عمل على تن�صئة الكهنة فيه، والعمل الرائع مع الك�ر�صي

وكّل العمل العظيم مع ال�صبيبة، وذلك بف�صل كّل الذين عمل�ا في هذا المكان.

لنا و�صكر  �صته  الذي خ�صّ الحاّر  الترحيب  اأيّها الأب فار�س على  �صكًرا لك 

لجميع اأعمالك ال�صاّقة للحفاظ على الدير مركز الن�ر الذي يمكن للنا�س من خالله 

ف على تراث وثروة كني�صتنا وتح�يله مركًزا لال�صتنارة على جميع الم�صت�يات، 
ّ
التعر

فهم كامل  اإلى  بحاجة  الي�م  لأّن عالمنا  ة. 
ّ
الروحي �صيما  ة، ول 

ّ
الليت�رجي ة، 

ّ
الاله�تي

.
ّ
ة و بحاجة للنم� الروحي

ّ
للحياة الروحي
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ة الممثَّلة هنا من قبل قد�س الأب 
ّ
ة المخل�صي

ّ
ن�صعر بالمتنان للرهبنة البا�صيلي

ة التي يقّدم�نها لهذا الدير. اأدع� اهلل اأن يبقي هذا  اأنط�ان رزق على الرعاية الخا�صّ

يحافظ على هذا  اأن  اهلل  اأدع�  للكني�صة.  الفقرّي  العم�د  الأديرة هي  لأّن  ق�يًّا  الدير 

نيك�ل�س  المطران  �صيادة  اأخرى  ة 
ّ
اأ�صكر مر د. 

ّ
الجي القدا�صة والمثال  المكان م�صدر 

ا اأن اأ�صكر �صيادة المطران روبرت هيني�صي، وقد�س  على هذه الفر�صة الرائعة. اأوّد اأي�صً

ة، والأب فار�س جنبا 
ّ
ة المخّل�صي

ّ
الأب اأنط�ان رزق، الرئي�س الإقليمي للرهبنة البا�صيلي

ة القّدي�س با�صيلي��س للترحيب الحاّر وتنظيم هذه الزيارة.
ّ
اإلى جنب مع رعي

ا لك�نه معنا الآن.
ّ
�صكر خا�ّس اإلى �صيادة المطران، ج�ن عادل اإيلي

واأ�صكركم جميًعا على وقتكم في القدوم للقائنا الي�م.

بارككم اهلل جميًعا.

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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كلمة الترحيب التي األقاها الأب اأنطوان رزق الرئي�س الإقليمّي المخّل�شّي

واأور�صليم  اأنطاكيا  بطريرك  المغب�ط  العب�صي  ي��صف  البطريرك  اأبينا  غبطة 

والإ�صكندريّة و�صائر الم�صرق

ي الحترام...  
ّ
اأ�صحاب ال�صيادة الكلي

 ال�قار
ّ
�صيادة المطران روبيرت هيبن�صي الكلي

ة ني�تن
ّ
�صيادة المطران نيق�ل مطران اأبر�صي

ة دم�صق
ّ
 العاّم في اأبر�صي

ّ
�صيادة المطران نيق�ل اأنتيبا النائب البطريركي

 الحترام
ّ
�صيف ج�زيف �صلم�ن الكلي

اإخ�تي الكهنة المحب�ب�ن،

ات دير القّدي�س با�صيلي��س المحترمين كاّفة
ّ
روؤ�صاء وم�ص�ؤولي فعلي

ة نايت اأوف ك�ل�مب��س المحترمين،
ّ
اأع�صاء جمعي

اأيّها الح�ص�ر الكريم،

اأبناء  يتفّقد  ا 
ًّ
اأبًا، غي�ًرا محب بل  بيننا،  ن�صتقبل �صيًفا  اأن  لي�س  الي�م  لنا  يطيب 

المّتحدة  ال�ليات  في  ال�صيادة  اأ�صحاب  مع  ة 
ّ
وروحي واأب�يّة  راع�يّة  بزيارة  ته 

ّ
رعي

العب�صي  ي��صف  الغبطة  يا �صاحب  لكم  منها  بّد  اإجالل واحترام ل  ة 
ّ
تحي ة، 

ّ
الأميركي

 الط�بى، وجميعنا نرّدد لكم ب�ص�ت واحد اأك�صي��س، اأك�صي��س، اأك�صي��س.
ّ
الكّلي

 
ّ
ال�صيفي اأفتيمي��س  المطران  الذكر  ال�صعيد  الرهبان دع�ة م�ؤ�ّص�صهم  ى 

ّ
لب لقد 

ة مقّد�صة، واأر�صلتكم في خدمة اأبنائنا اأينما 
ّ
رتكم قربانة رهباني

ّ
بق�له: اأنا اأ�ّص�صتكم و�صي

حّل�ا واأينما وجدوا في كّل بقاع الأر�س.
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ومن هنا اأرى اأّن الآباء المخّل�صّيين هم حجر الزاوية لكني�صتنا الملكّية الكاث�ليكّية 

 ما هي اإّل تمجيًدا 
ّ
في العالم. فكّل خط�ة من الخط�ات التي يق�م�ن بها اأبناء ال�صيفي

للمخّل�س، وخدمة لالأّم الرهبانّية وللكني�صة برّمتها. وهذه الأيّام ت�صهد رهبانيتنا بكافة 

اأديرتها ومراكزها عهًدا من التطّ�ر والترميم والتجديد، وذلك بف�صل اإدارتها الحكيمة 

الحترام،  الجزيل  اأنط�ان ديب  الأر�صمندريت  العام  الأب  بقد�س  والممّثلة  وغيرتها. 

ومجل�س مدبّريه الكرام، الذين منح�ا ثقتهم الأب�يّة لإخ�تهم الرهبان، كالًّ في ديره اأو 

 للنه��س 
ّ
م�ؤ�ّص�صته اأو مركزه، وهنا كان العمل الغي�ر والدوؤوب من كافة اأبناء ال�صيفي

مجّدًدا والتجديد اأّوًل لمجد اهلل وثانيًا لمجد الرهبانّية والكني�صة جمعاء.

وهذا البيت ه� بالن�صبة لنا عالمة من الرّب، علينا اأن نقراأها بانتباه كبير، فلي�س 

ال�صاأن وذات قلب كبير  اأن يعّيننا الرّب هنا وا�صًعا في دربنا �صخ�صّيات عالية  �صدفة 

لم�صاعدتنا، لي�س فقط في بناء هذا الدير، بل في اإعطاء ر�صالة له، ففي 30 ايار 1954 

 ودير ابتداء ومركز الريا�صات الروحّية في الكني�صة 
ّ
اأ�ّص�صت الرهبانّية اأّول دير قان�ني

الط�ائف  لكّل  اإكليريكّية  اأّول  اأ�ّص�صت  البطريركّية، كما  الرقعة  الملكّية خارج حدود 

ة للروم الملكّيين الكاث�ليك. ونحن مدرك�ن لها و�صنعمل لنك�ن على  ال�صرقّية وخا�صّ

المّتحدة الأميركّية   في ال�ليات 
ّ
الرهباني باأّن هذا الح�ص�ر  قدرها. واإنّي على يقين 

حمل بذاًرا و�صيحمل بذاًرا اأكثر في الم�صتقبل لخدمة الكني�صة والم�ؤمنين. فديرنا الي�م 

خلّية نحل، ل يكّل ول يهداأ، وه� على م�صافة واحدة من الجميع، وهذا يذّكرني بمثل 

الكرمة في الإنجيل، ذلك المثل الذي يمّثل ب�اقعّية رائعة حقيقة ج�صد الم�صيح ال�صّرّي، 

تن�صجم وتتناغم مع بع�صها  الكني�صة ينطبق على ديرنا، حيث  وما ينطبق على ج�صد 

البع�س كّل الفعالّيات وتتمايل مغناجة وت�صدر م��صيقى ول اأجمل.
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واأنتم يا �صاحب الغبطة َمن فرح قلبه حين �صمع عن كني�صتكم في ال�ليات 

تعك�س  وفاعلة،  وحا�صرة  وعامرة  مزدهرة  كني�صة  �صارت  وقد  ة 
ّ
الأميركي المّتحدة 

ة الم�صيح للب�صر، باذلة نف�صها من اأجل خير اأبنائها. واإنّما هذا بف�صل الذين تعب�ا 
ّ
محب

فكان�ا  باأمانة  واأ�ّص�ص�ا  عمل�ا  الذين  ين 
ّ
المخّل�صي اآبائنا  ن�صتذكر  وهنا  تاأ�صي�صها،  على 

الل�رن�س،  ة: في  
ّ
ة الأميركي

ّ
16 كني�صة من كنائ�س الأبر�صي تاأ�صي�س  الزاوية في  حجر 

و�صتر،  رو�ص�صتر،  اأوتيكا،  نبرا�صكا،  اأكرن،  �صينندوا،  ب��صطن،  ني�ي�رك،  كليفالند، 

ديترويت، مان�ص�صتر، اأطلنتا، ميامي، �صكرانت�ن، ديراي... منهم من انتقل الى البيت 

ال�صماوّي ومنهم من ل زال يعمل في حقل الرّب مب�ّصًرا وخادًما.

 
ّ
ر�ص�لي لح�ص�ر  الزاوية  حجر  و�صيك�ن  كان  هنا  ح�ص�رنا  باأّن  بقّ�ة  اأوؤمن 

 اأكبر في الم�صتقبل. من خالل عملنا وخدمتنا الر�ص�لّية �ص�اء في العمل الرع�ّي 
ّ
ورهباني

، والكني�صة الغربّية الالتينّية، اأو في 
ّ
 والماروني

ّ
الغي�ر في الكني�صة ال�صرقّية ب�صّقيها الملكي

الك�ر�صّي�، العمل مع ال�صباب، الم�صت�صفيات، الجي�س، دورة اإعداد الخطاب...

بزيارتكم  نت�صرف  ين 
ّ
المخّل�صي ين 

ّ
البا�صيلي الرهبان  نحن  الي�م،  هذا  في 

ة في خدمة 
ّ
كعن�صرة جديدة لديرنا تمّدنا بالق�ة لنقدر اأن ن�صير قدًما بر�صالة الرهباني

الكني�صة والعالم واثقين وغير خائفين، هادئين في المحن، اآمنين في عالم غير اآمن، 

د 
ّ
بال�صي ه 

ّ
للت�صب الي�م مدّع�ون  اأغنياء بفقرنا، مب�ّصرين ب�صمتنا. نحن  حكماء بجهلنا، 

 اأي ي�ص�ع التط�يبات، ي�ص�ع الغفران، 
ّ
الم�صيح واتخاذه مثاًل لنا في وج�ده التاريخي

ي�ص�ع الفقر، ي�ص�ع الإذلل، ي�ص�ع اللطافة.

ه في العالم، 
ّ
ين لحب

ّ
اأن ي�صاعدنا لكي نك�ن �صه�ًدا حقيقي اأ�صاأل الرّب  ختاًما 

اآمين.
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Rev. Father Antoine Rizk, the Regional Superior Speech

 Your Beatitude Patriarch Joseph Absi, Patriarch of Antioch, 
Jerusalem, Alexandria and All the East,
Our beloved Bishops, ……Reverend Bishop Robert F. 

Hennessey, Saint John the Baptist,
Reverend Bishop Nicolas Bishop of Newton.
 Reverend Bishop Nicolas Antiba, general Patriarch vicar in 
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.

دير القّدي�س با�شيليو�س في ميثون ــ الوليات المّتحدة الأميركّية
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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.

دير القّدي�س با�شيليو�س في ميثون ــ الوليات المّتحدة الأميركّية
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اع  رعّية القّدي�س كيرّل�س ــــ الق�شّ

وردنا من قد�س الأب ي��صف لجين ما يلي:

 
ّ
ة: الخدمة الرع�يّة، القّدا�س الي�مي

ّ
عملنا في كيرلّ�س ي�صمل الترتيبات التالي

نتقا�صمها م�صتركة وم�ّزعة على  ب�صكل عادّي. وكّنا  المختلفة  الرع�يّة  والترتيبات 

)الأب  الرو�س  برج  ة 
ّ
رعي الزبلطاني،  ة 

ّ
رعي لجين،  ي��صف  الأب  الثالثة.  الكهنة 

تقريبًا  تعّد  وكانت  �د(. 
ّ
عب ج�رج  )الأب  ال�رد  جناين  ة 

ّ
ورعي اج(، 

ّ
عر اأب�  ط�ني 

ثالثة اآلف عائلة، تاأثّرت عدديًّا ب�صبب الأزمة ال�ص�ريّة منذ �صنة 2011. وقد هاجر 

بين خم�صمائة  يتراوح  ا عدد  ال�صباب خ�ص��صً ة كيرل�س ومن 
ّ
العائالت في رعي من 

اأف�صل  حياة  �صبل  عن  للتفتي�س  منهم  وخم�صمئة،  األف  تقريبًا  ال�صباب   ومن  عائلة 

ة والحتفاظ.
ّ
واآخرون ب�صبب الخدمة الإلزامي

الأخوّيات في رعّية كيرّل�س:

مر�صد  الم�صّنين.  من  اأغلبهم  الخم�صين  ح�الي  وعددهم  الرجال:  اأخوّية 

اج.
ّ
الأخ�يّة الأب ط�ني اأب� عر

 
ّ
اأخوّية ال�شّيدات: ومجم�ع المنت�صبات اإليها يناهز 250 في ال�قت الحالي

ج�رج  الأب  الأخ�يّة  مر�صد  منت�صبة.   400 تقريبًا  الأزمة  قبل  المنت�صبات  وكانت 

�د.
ّ
عب

اأخوّية التربّية الدينّية: وهي ت�صّم تقريبًا 750 بين اأطفال وفتيان و�صباب، 

عب�د،  الأب ج�رج  مر�صدها  وكان  البكال�ريا.  �صف  حّتى   
ّ
البتدائي �صف�ف  من 

الإخ�ة  يجتمع  الظهر  بعد  الأربعاء  ي�م  مرحلتين،  على  يتّم  الأخ�يّة  اجتماع  كان 

وال�صبان  والفتيات  والفتيان  الأولد  تعليم  لخدمة  اأنف�صهم  جّندوا  الذين  والأخ�ات 



ال�صابّات  من  اأغلبهم  و�صابّة،  �صابًّا   60 يناهز  كان  ال�صنة  هذه  وعددهم  وال�صابات، 

ة.
ّ
ان من الخدمة الإلزامي

ّ
ل�صبب هروب ال�صب

منهم  الم�ا�صم.  ح�صب   25 اإلى   15 بين  يتراوح  عددهم  الجوق:  اأخوّية 

دة 
ّ
الم�ا�صم بطريقة جي اإهتّم بهم الأب حّنا كنعان وخدم�ا  القدماء ومنهم الجدد. 

ل�سنة 2017، وبعد �صفر الأب حنا كنعان ت�قف ن�صاط الج�ق قلياًل.

اأخوّية المرا�شم )الك�ّشاف(: بين �صغير وكبير ح�صب الفرق والكبار الجّ�الة 

يزيد عددهم على 250 منت�صب، منهم الفرقة النحا�صّية وفرقة قرع الطب�ل، على اأن�اعها 

كبيرة و�صغيرة، وهم في جه�زيّة جّيدة في خدمة المنا�صبات. في ت�صرين الثاني 2016 

ي )مرور 25 �صنة على تاأ�صي�س الفرقة(. اإهتّم بهم الأب حّنا كنعان. عّيدوا ي�بيلهم الف�صّ

البطريرك  اأ�ّص�صه  والالهوت:  للفل�شفة  البطريركّي  التن�شئة  مركز 

للكاتدرائّية.  المجاور  البطريركّية  بناء  مقّره  وكان   2002 �صنة  الثالث  غريغ�ري��س 

و�صنة 2012 عّين البطريرك غريغ�ري��س الثالث الأب ي��صف لجين مديًرا له وتّم في 

�صيف 2012 انتقال المركز اإلى رعّية كيرلّ�س وقاعاتها ب�صبب نزوح مدر�صة البيزن�ص�ن 

الغاية  لهذه  وخزائن  مكاتب  �صراء  وتّم  البطريركّية،  المدر�صة  اإلى  المليحة  منطقة  من 

ا قاعة كبيرة لل�صكريتاريا. �صت اأي�صً �صت قاعة كبيرة للمحا�صرات، كما خ�صّ وخ�صّ

اأن  بيت الرهبانّية »كني�شة المخّل�س اأو مركز اأفتيمو�س ال�شيفّي«: بعد 

لفترة  �صكن�ه  الذين  معل�ل،  من  المهجرون  وغادره  البيت  عيد  ت�فيق  الأب  ترك 

مبا�صرة  بقذيفتين  اإ�صابته  ب�صبب  تاأهيل  لإعادة  بحاجة  البيت  كان  ون�صف،  �صنتين 

ف�ق �صطح البيت وقذيفة ف�ق �صطح الجيران التي اأثّرت �صظاياها على هذا البيت.
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ال�شّيدة:   دير  في  ارتوازي  بئر 

البئر  حفر  من  النتهاء  بعد 

دة وخروج 
ّ
الرت�ازّي في دير ال�صي

التذكاريّة  ال�ص�رة  التقاط  تّم  الماء، 

ي�م  ة 
ّ
القان�ني والهياأة  العام  للرئي�س 

األف   .2018 �صباط   20 الثالثاء 

ة.
ّ
مبروك للرهباني

ترميم في دير مار با�شيليو�س روما: اإنتهت 

لدير  الغربّية  ال�اجهة  في  الـترميم  اأعمال 

جاٍر  والعمل  روما  في  با�صيلي��س  القّدي�س 

لإتمام الترميم من الداخل.

 23 الجمعة  م�صاء  البتداء:  يلب�س ثوب  �شعادة  داني  الأخ 

األب�س  العذراء مريم،  2018، في ختام �صالة مدائح  �صباط 

الأب العاّم ث�َب البتداء لالأخ داني �صعادة )من علمان( في 

كني�صة دير المخّل�س، بح�ص�ر رئي�س الدير ومعّلم البتداء 

الآباء والرهبان والم�صّلين.  داني وجمه�ر من  الأخ  واأهل 

ة على مثال 
ّ
وتمّنى الأب العاّم لالأخ داني بداية م�صيرة رهباني

ا  خا�صًّ �صفيًعا  يّتخذه  اأن  منه  وطلب  مراد  اأب�  ب�صارة  الأب 

ومرافًقا لحياته.

تتابع  روما:  في  الوكالة  ترميم 

في  الخارج  من  الترميم  اأعمال 

�صّية في روما.
كالة المخّل

ال�

ت
قا

فرِّ 
مت
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فادي  لالأب  دبلوم  �شهادة 

الفحل  فادي  الأب  نال  الفحل: 

�صهادة دبل�م في اخت�صا�س العائلة والزواج من 

للبابا  ة 
ّ
الكن�صي العل�م  ومعهد  الحكمة  جامعة 

فادي  لالأب  مبروك  األف  الثاني.  ب�ل�س  ي�حّنا 

ع التجاري في اأبلح: اإ�صتناًدا الى الت��صية المجمعّية  م�شروع المجمَّ

الدرا�صات  ال�صالحّية لإجراء  واإعطاوؤها  الهياأة  »تكليف  تن�ّس على  التي   )2010 )تّم�ز 

تكليف  تّم  الاّلزمة«،  الأذونات  على  ال�صتح�صال  بعد  مراحل  على  الم�صروع  وتنفيذ 

المهند�س غازي غ�شن ب��صع الخرائط الأّولّية للم�صروع ال�اقع على طريق عام زحلة ــ 

ريّاق، على العقار رقم 489، ب�اجهة ط�لها مئتي متر. وتّم اإعداد الجدوى القت�صادّية 

)لإنجاز   
ّ
اأميركي دولر  األف  ومئتي  ملي�ن  ح�الي  كلفته  �صتبلغ  الذي  الم�صروع  لهذا 

الطابق الأّول(. وتّم الح�ص�ل على رخ�صة البلديّة، واإعداد دفتر ال�صروط الذي �ُصلِّم الى 

اإيلي عطاهلل على  المهند�س  المناق�صات. ولقد ح�صل  �صركات كبيرة ل�صتدراج  اأربع 

عن  تعريف  ل�حة  و�صع  وتّم  غ�صن.  غازي  الأ�صتاذ  باإ�صراف  للتنفيذ  عر�س  اأف�صل 

الم�صروع و�صاحبه ومنّفذه. وفي 13 ت�صرين الأول 2017 تّم و�صع حجر الأ�صا�س، وفي 

ب�صرعة وهّمة عالية  الأعمال وما زالت جارية  بداأت ور�صة   2017 الثاني  ت�صرين  �صهر 

. واأ�صبح لدينا ح�الي ع�صرين 
ّ
تحت نظر القّيم العام ومتابعته لالأعمال ب�صكل اأ�صب�عي

اأّن  علًما  اأبلح،  لأهالي  ال�صتثمار  في  الأول�يّة  الرهبانّية  منحت  وقد  لال�صتثمار،  طلبًا 

الإيجارات تتّم على الخريطة وبح�صب الأمتار والم�صاحات وم��صع المحالت والمكاتب 

المطّلة على الطريق العاّم اأو على الناحية الخلفية. 

يو�شف  لالأب  دكتوراه  �شهادة 

ن�صر  ي��صف  الأب  نال  ن�شر: 

الجامعة  من  الدكت�راه  �صهادة 

الي�ص�عّية، بدرجة ممتاز في العل�م 

األف  المدار�س.  واإدارة  الترب�يّة 

مبروك لالأب ي��صف وللرهبانّية.
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   وفاة المثّلث الرحمات المطران اأندره حّداد

حّداد  اأندره  المطران  الرحمة  المثّلث  اإنتقل 

 اإلى رحمته تعالى م�صاء الأربعاء 13 كان�ن الأّول 
ّ
المخّل�صي

بالأ�صرار  متزّوًدا  زحلة  ــ  �صيحا  تل  م�صت�صفى  في   ،2017

الإلهّية وه� في ال�صنة الثامنة والثمانين من عمره، وال�احدة 

وال�صبعين من نذوره الرهبانّية، والثالثة وال�صتين من ر�صامته 

الكهن�تّية، والرابعة والثالثين من ر�صامته الأ�صقفّية. واأُقيم له 

جّناز ي�م الأحد 17 كان�ن الأّول 2017، في كاتدرائّية �صّيدة النجاة ــ زحلة.

تعزية من قدا�شة البابا فرن�شي�س

ين 
ّ
�صاحب الغبطة ي��صف العب�صي، بطريرك اأنطاكية و�صائر الم�صرق للروم الملكي

الكاث�ليك

مطران   ،
ّ
المخّل�صي الراهب  وه�  حّداد،  اأندره  المطران  ب�فاة  علمنا  اأن  بعد 

ين �صابًقا، ن�صاأل الباري اأن يتغّمد روحه الطاهرة في 
ّ
الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكي

ن�صاأل  ط�ال.  ل�صنين  واأبنائها  ة 
ّ
الأبر�صي خدمة  في  تفانى  الذي  وه�  ال�صماويّة،  الأخدار 

ة اأن ي�صتقبل المنتقل عنا في الأن�ار الأبديّة.
ّ
الآب م�صدر الرحمة الإلهي

الرهبانيَّة اأب��ن��اء  م��ن  وف��ي��ات 



92

الخ�صارة،  هذه  من  المتاألّمين  الأبناء  اأجل  من  ي�صّلي  الأّول  فرن�صي�س  البابا  اإّن 

الرهبنة  كهنة  والى  المقّد�س،  ال�صين�د�س  لمطارنة  الباب�يّة  البركة  يمنح  كبير،  وبقلب 

ة الفرزل وزحلة والبقاع 
ّ
اأبر�صي ة، وللعائلة الكريمة ولالأقرباء، ولأبناء 

ّ
ة المخّل�صي

ّ
البا�صيلي

ولكّل الأ�صخا�س الذين ي�صارك�ن في الحتفالت الجنائزيّة.

بياتروبارولين الكردينال 

ال�شكرتير العاّم لقدا�شة البابا

كلمة غبطة البطريرك يو�سف العب�سي في تاأبين المثّلث الرحمات

المطران اأندره حّداد

اأخانا  بال�صالة  لنرافق  المقّد�س،  المكان  هذا  في  الي�م،  اجتمعنا  اء، 
ّ
الأحب اأيّها 

ة الفرزل وزحلة والبقاع، 
ّ
المنتقل المثّلث الرحمات المطران اندريه حّداد، راعي اأبر�صي

ُخلق  التي  ة 
ّ
الإلهي ال�ص�رة  ل�صترجاع  الآب،  اهلل  ح�صن  الى  ال�صماوّي،  الملك�ت  الى 

به  اهلل  وعدنا  الذي   
ّ
الإلهي المجد  على  وللح�ص�ل   ،

ّ
الإلهي الجمال  ل�صترجاع  عليها، 

القديم«.  الجمال   
ّ
في بعث 

ُ
في مثالك  على  ه�  ما  الى  »اأعدني  �صالتنا  في  نق�ل  كما 

اأندريه، الى اليدين اللتين �صنعتاها واأعطتنا  اإجتمعنا لنعيد هذه ال�ديعة الثمينة، المطران 

اأنّنا في  اإّل  اأًخا واأبًا والحزن في قل�بنا،  اأ�صاء في �صماء كني�صتنا. جئنا ن�ّدع  اإيّاها ك�كبًا 

 الذي وعد 
ّ
ال�قت عينه ن�صعر بال�صكينة لإيماننا الراهن باأّن اهلل تعالى قد كافاأه باإكليل البر

به اأ�صفياءه وكّل من اآمن به.

عا�ص�ا  الذين  النا�س  اأولئك  بالج�صد،  ي�ص�ع  لأجداد  تذكاًرا  الي�م  كني�صتنا  تقيم 

والعذابات  وال�صدائد  الم�صايق  من  خ�صّم  في  ي�ص�ع،  المخّل�س  بمجيئ  الإيمان  على 

ة �صه�ًدا هلل 
ّ
وال�صطهادات، كما و�صفهم القّدي�س ب�ل�س، والذين كان�ا ب�صيرتهم الإيماني

اأجل  من  �صالة  نقيم  الآن  ونحن   .
ّ
الخال�صي وتدبيره  وج�ده  حقيقة  على  بها  يدلّ�ن 

د الم�صيح، حياًة 
ّ
واحد من اأولئك الأبطال في الإيمان، ق�صى حياته منا�صاًل و�صاهًدا لل�صي
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يعلم الكّل كم وقعت عليها �صع�بات وتجارب واأحداث وظروف قا�صية، ك�صف عنها 

ينا، برغم كّل الأعا�صير 
ّ
اإنّما بقينا وا�صتمر في كلمته ي�م دخل الى الفرزل، قال »نحن، 

خ�صبة  عندنا  ه�   
ّ
الحي الإيمان  و�صيبقى  ال�طيد...  باإيماننا  ا�صم�صكنا  لأنّنا  �صربتنا،  التي 

الخال�س ل�صع�بنا ولكّل ال�صع�ب الم�ؤمنة على ال�ص�اء«. اأجل لقد كان الإيمان الب��صلة 

الم�ّجهة لحياة فقيدنا الغالي والقاعدة لم�صلكه، ويحّق اأن يُقال فيه ما تق�له الكني�صة في 

روؤ�صاء كهنتها اإنّه كان »قان�ن اإيمان« و»دليل الإيمان الق�يم«.

محم�ًل بهذا الإيمان جعل المطران اأندريه اأّول ما جعل ن�صب عينيه  اأن يك�ن 

الى  ويق�دها  ته 
ّ
رعي عن  نف�صه  يبذل  الذي  ال�صالح  الراعي  الم�صيح  د 

ّ
ال�صي مثال  على 

عرفهم  ويعّلم،  يعظ  متنقاًل  ر�ص�ًل  بينهم  ترّدد  اأبنائه،  بين  عا�س  الهادئ.  الميناء 

باأ�صمائهم، م�صى اأمامهم، �صاطرهم حياتهم �صاهًرا عليهم في ال�صراء وال�صراء، ي�صّجعهم 

 مهّم�س؟ كم فّك 
ٍّ
وي�صدد عزائمهم ويق�دهم الى ي�ص�ع المخّل�س. كم �صعى وراء من�صي

تها  اأ�صيًرا وا�صترجع مخط�ًفا. اأحيا الم�ؤ�ّص�صات وا�صتنه�س الن�صاطات، وكان لل�صبيبة ح�صّ

ا في قلبه وفي حياته«، ذلك لإيمانه باأّن ال�صباب  الكبيرة من عنايته، كان لها »مكانًا خا�صًّ

الم�صير الأمثل »كما  الكبير في تحقيق  الدور  ال�طن«، لهم  الم�صتقبل وعماد  »اأمل  هم 

الكنائ�س  وبنى  جّدد  �صالًحا  راعيًا  كان  ال�صباب.  بمطران  لّقب  اإنّه  حّتى  و�صفهم، 

اأمان  في  الكّل  يك�ن  لكي  لرعاياه  ا 
ًّ
�صخي راعيًا  كان  الم�صاكن.  و�صاد  والقاعات 

كان�ا  الذين  الكهنة  اأولد  تجاه  خا�ّس  بن�ع  ال�صالحة  رعايته  ظهرت  وقد  واطمئنان. 

ينادمه  بيته،  الى  ي�صتدعيه  بالهاتف،  عنه  ي�صتطمن  بمفرده،  واحد  كّل  رعايته،  محّط 

كاهن. وقد لّخ�س ه� 
ّ
ة بيتًا ومالًذا لكل 

ّ
ويالطفه ويقف على حاجاته. فكانت المطراني

نف�صه دوره كراٍع �صالح بق�له: »اأن نك�ن �صمير هذا المجتمع، ن�قظ فيه القيم الغافية، 

الظلم  �صّد  ال�ص�ت  ونرفع  والخال�س،  الحّق  تعاليم  ونعلن  الغافلة،  ال�صمائر  ونهّز 

والج�صع والإذلل وال�صتغالل«. 

ا، ل بل جعل 
ً
ب اإيمان المطران اأندريه ما كان ليجعله منط�يًا على ذاته ول متع�صّ

الأخرى  وللط�ائف  ال�صقيقة  للكنائ�س  للجميع،  يده  يمّد  منفتًحا  جامًعا  رجاًل  منه 
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البلد  اأّن  مبداأ  على  والتعاون  التما�صك  في  منه  رغبة  كثيرة،  اأخرى  ومراجع  ولجهات 

ة 
ّ
يّت�صع للجميع، وعلى مبداأ اأنّنا كّلنا مدعّ�ون الى اأن نبنيه ملتقين على المبادئ الأ�صا�صي

بجهات  ربطته  التي  بة 
ّ
الطي العالقات  تلك  هنا  من  الم�اطنة.  مبداأ  ما 

ّ
�صي ول  الثابتة 

اأهل مدينة زحلة والبقاع، في زمن  اأجل  متنّ�عة، بل مختلفة، في بع�س الأوقات، من 

اإليه،  الجميع  ي�صتقطب  كان  ولبنان.  بها زحلة  ت 
ّ
مر التي  الأزمان  واأحلك  اأ�صعب  من 

العالقات  تلك  بف�صل  بخير و�صالم،  وتنتهي  اإّل  الأعقد،  م�صكلة، حّتى  تقع  وما كانت 

اأق�اله  من  ال�صالحة.  واإرادته  مع�صره وحكمته  اأخالقه وطيب  بدماثة  ن�صجها  اأجاد  التي 

في هذا الم�صمار، على �صبيل المثال »قد عملنا نحن اأ�صاقفة زحلة والبقاع الأربعة، واأنا 

اتها وقادة 
ّ
 الأقدم والأّول بينهم، بالتعاون مع نّ�ابها ووزرائها وفاعلي

ّ
�صاحب الكر�صي

البقاع وزحلة،  اأهل  كّل  بين  الم�صترك  العي�س  الأر�س �صيغة  فيها. وحّققنا على  الراأي 

اأًخا  للجميع  اأك�ن  اأن  ة 
ّ
الأبر�صي هذه  في  »دع�تي  ا  واأي�صً بال�صالم«  ينعم  �صعبنا  وجعلنا 

ال�صفاه،  الى  الب�صمة  واأعيد  العي�ن،  من  الدمعة  اأم�صح  اأن  محاوًل  وقائًدا،  واأبًا  و�صديًقا 

بالحياة في كّل  الفرح  القل�ب، واأن�صر  ة في 
ّ
المحب النف��س، واأغر�س  واأزرع الأمل في 

مكان«.

 بها لبنان 
ّ
ُطبع عهد المطران اأندريه، في جزء كبير منه، بالأحداث الأليمة التي مر

والتفاف  واإيمانه  �صكيمته  بقّ�ة  لها  يت�صّدى  اأن  ا�صتطاع  والتي  ا،  عم�ًما وزحلة خ�ص��صً

اأبنائه من ح�له وبما تحّلى به من �صفات القائد والمدبّر. وقد يك�ن اأفظع تلك الأحداث 

تتبّدد  الراعي  اذا ما �صرب�ا  اأنّهم  ة  وه� في داخلها. ظّن�ا 
ّ
المطراني الذي دّمر  النفجار 

اأّن الراعي نه�س، بقّ�ة الذي كان وا�صًعا فيه  اإّل  الخراف، كما يق�ل الكتاب المقّد�س، 

اإيمانه، نه�س من تحت الركام ونف�س الغبار و�صّمر عن �صاعديه وراح ي�صعى بكّل ق�اه، 

في  فقط  لي�س  ال�صابق  في  مّما كان عليه  اأجمل  الى  ال�صرح  اأعاد هذا  هنا وهناك، حّتى 

ة تُبعث 
ّ
 وفي التنظيم الإدارّي، حّتى كادت المطراني

ّ
ا في الترتيب الداخلي الحجر بل اأي�صً

ة التي التّفت ح�ل راعيها ومح�صته 
ّ
من جديد، في الخارج وفي الداخل، ومعها الأبر�صي

بناء  نعيد  بل  وح�صب  حجر  بناء  نعيد  ل  »اإنّنا  الحادثة  تلك  في  قال  وقد  وثقتها.  ها 
ّ
حب
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الإيمان في النف��س عبر بناء الحجر. وهذا البناء �صيك�ن لالأجيال فعل اإيمان بالأعج�بة 

الحا�صلة وفعل �صكر لل�صيدة التي اجترحت الأعج�بة«.

العالم  هذا  في  نعي�س  كيف  الرّب  في  الراقد  اأخينا  نظر  في  فكانت  ال�صيا�صة  اأّما 

ين 
ّ
الم�صيحي العالم، كما قال ي�ص�ع، كيف ن�ؤّدي ر�صالتنا نحن  ل�صنا من هذا  الذين  نحن 

اأ�صكاله.   بكّل 
ّ
اإن لم نقل يحارب اهلل، في عالم يطغى عليه ال�صر في عالم بعيد عن اهلل 

. لي�صت 
ّ
هذا ه� التحّدي الكبير الذي ي�اجهه كّل م�ص�ؤول في الكني�صة، بل كّل م�صيحي

ل  الكني�صة  الأر�س.  على  اأف�صل  حياة  اأجل  من  و�صيلة  بل  هدًفا  ة 
ّ
الم�صيحي في  ال�صيا�صة 

د الم�صيح »اإنّما 
ّ
»ت�صتغل« بال�صيا�صة اإنّما ال�صيا�صة بُعد من حياة الكني�صة قائم على ق�ل ال�صي

عن  »الدفاع  بق�له  اأندريه  المطران  و�صفها  ال�صيا�صة  هذه  الحياة«.  لهم  لتك�ن  اأتيت  اأنا 

كرامة الإن�صان، المطالبة بحق�قه على الدولة وعلى المجتمع، لرفع الظالمة عنه، لتاأمين 

ال�ص�ت  رفعنا  وقد  الفرديّة.  وال�صيطرة  الإ�صتغالل  من  لتحريره  له،  ة 
ّ
الأ�صا�صي الحاجات 

في  هّزات  واأحدث  والداني  القا�صي  م�صامع  �ص�تنا  وبلغ  الإعالم  و�صائل  �صّتى  عبر 

ال�صمائر، وقد تحّملنا الكثير من جراء هذه الم�اقف وتاألّم معنا وب�صببنا كثيرون«. اأجل 

�صيا�صة الكني�صة هي اإيقاظ ال�صمائر واإنارة القل�ب والأذهان.

الي�م يغادرنا المطران اأندريه الى الأخدار ال�صماويّة. الي�م يفقد �صين�د�س كني�صتنا 

جريئة،  متقّدمة  رة 
ّ
ني لأفكار  حاماًل  مطرانًا  يفقد  درب،  ورفيق  و�صريًكا  و�صديًقا  اأًخا 

تهم 
ّ
بة حل�ة جعلته يح�ز ثقة اإخ�ته ومحب

ّ
مطرانًا وا�صًحا �صريًحا ربطتنا به عالقات طي

وتقديرهم، يلجاأون الى حكمته وخبرته في اإدارة �ص�ؤون الكني�صة.

�صلبًا،  ركنًا  م�صرًقا،  وجًها  غي�ًرا،  مقداًما  ر�ص�ًل  الي�م  ة 
ّ
الملكي كني�صتنا  تفقد 

ا من رجالها. ما كان المطران اإندريه رجل دين. كان المطران 
ًّ
ا، رجاًل وطني

ًّ
عم�ًدا روحي

اأندريه رجل كني�صة.

اأّما  اأخي«. هكذا قالت مريم ومرتا لك يا ي�ص�ع.  »يا رّب ل� كنت هنا لما مات 

نحن الي�م فنق�ل لك: يا رّب اأنت هنا واأخ�نا اأندريه لم يمت. اأجل يا رّب نحن ن�ؤمن 

اأنّك اأنت القيامة والحياة. يا رّب في هذه الأيّام الميالديّة التي ننتظر فيها مجيئك وفرحك 
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ناديَت عبدك اأندريه الى فرحك، الى راحة قّدي�صيك. اأيّها الإله الذي قبل الده�ر الم�ل�د 

اإن�صانًا من اأجل خال�صنا اأعطنا من هذا الفرح فلن نذوق الم�ت اأبًدا.

ال�صادة  واإخ�تي  الط�بى  الكّلي  غريغ�ري��س  البطريرك  د 
ّ
ال�صي غبطة  الى  تعازّي 

المطران ع�صام  اأخي �صيادة  الى  المقّد�س. تعازّي  ال�صين�د�س  اأع�صاء  الم�ّقرين  الأ�صاقفة 

ة والكهنة 
ّ
الم�ؤمنين في الأبر�صي الفرزل وزحلة والبقاع. تعازّي الى  ة 

ّ
اأبر�صي ي�حّنا راعي 

ديب  اأنط�ان  الأر�صمندريت  العاّم  الرئي�س  قد�س  الى  تعازّي  والراهبات.  والرهبان 

ة الكريمة. تعازّي الى اأهل الفقيد الأعزاء. تعازّي اليكم جميًعا اأيّها 
ّ
ة المخّل�صي

ّ
والرهباني

اء.
ّ
الأحب

وليكن ذكره م�ؤبًّدا. اآمين.

كلمة البطريرك الكاردينال مار ب�سارة بطر�س الراعي

غبطة اأخينا البطريرك ي��صف العب�صي، بطريرك اأنطاكية و�صائر الم�صرق واأور�صليم 

ين الكاث�ليك الكّلي الط�بى.
ّ
والإ�صكندريّة للروم الملكي

اأخينا  وفاة  المقّد�س،  ال�صين�د�س  اأع�صاء  الم�ارنة  المطارنة  وال�صادة  اآلمتني، 

المثلث الرحمة المطران اأندره حّداد، رئي�س اأ�صاقفة الفرزل وزحلة والبقاع �صابًقا. لكّننا 

تلقينا خبر انتقاله الى بيت الآب بكثير من الرجاء وال�صالة.

فاإنّي باإ�صمهم وبا�صم البطاركة والمطارنة والروؤ�صاء العاّمين والرئي�صات العاّمات، 

ة 
ّ
القلبي تعازينا   

ّ
اأحر نعرب عن  لبنان،  في  الكاث�ليك  والأ�صاقفة  البطاركة  اأع�صاء مجل�س 

ول�صيادة  المقّد�س،  ة 
ّ
البطريركي كني�صتكم  �صين�د�س  اأع�صاء  المطارنة  ولل�صادة  لغبطتكم 

والبقاع وكهنتها ورهبانها  الفرزل وزحلة  ة 
ّ
اأبر�صي راعي  ي�حنا دروي�س  المطران ع�صام 

جرجي  د 
ّ
ال�صي ول�صقيقه  ة، 

ّ
المخّل�صي ة 

ّ
البا�صيلي ة 

ّ
وللرهباني الم�ؤمنين،  و�صائر  وراهباتها 
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اأهالي مدينة زحلة والفرزل  المرح�م ميالد وكّل  عجاج حّداد وعائلته، ولعائلة �صقيقه 

والبقاع وبلدة روم.

معه  تعاونت  لقد  مخل�س.  و�صديق  عزيز  اأخ  اأندره  المطران  الرحمة  المثلث 

ا كاأ�صقف في كثير من ال�ص�ؤون الراع�يّة، وكنت اأ�صعر بغيرته ودّقته و�صهره كراٍع 
ًّ
�صخ�صي

البطاركة  مجل�س  رحاب  في  معه  وتعاونّا  اأبر�صيته.  اأبناء  كّل  عن  وم�ص�ؤول   
ّ
حقيقي

بم�اجهة  الدائمة  والمطالبة  ة 
ّ
بال�اقعي مداخالته  زت 

ّ
تمي وقد  الكاث�ليك،  والأ�صاقفة 

الأفعال  في  رات 
ّ
والمقر المبادئ  وبتطبيق  �صعبنا.  منها  يعاني  التي  الراهنة  الحاجات 

والمبادرات بالتزام م�صترك.

اإنّنا نرافقه معكم في ال�صالة، ونحن في م�صيرتنا نح� الحتفال بعيد ميالد فادينا 

اأمام  �صالته  في  حاماًل  الآب،  بيت  نح�  م�صيرته  في  ه�  فيما  اأر�صنا،  على  ومخّل�صنا 

ة وكّل الأهل والأحباء.
ّ
ة والرهباني

ّ
 الأبر�صي

ّ
العر�س الإلهي

الكني�صة  على  وعّ��س  ال�صالحين،  الرعاة  ث�اب  رحمته  وافر  من  له  اهلل  اأجزل 

برعاة »ير�صلهم اهلل وفق قلبه« )ارميا 15:3(. 

كلمة المطران ع�سام يوحّنا دروي�س في تاأبين 

المثّلث الرحمة المطران اأندره حّداد

الكاتدرائّية: الأحد١٢/١7/٢0١7

ذكر ال�شّديق يدوم اإلى الأبد

ال�صالة  هذه  في  الي�م  نلتقي  األيم،  وبقلب  كبير،  برجاء  لكن  عميق  بحزن 

 المثلث الرحمة والمباَرك الذكر المطران اأندره حّداد.
ّ
الجنائزيّة، نَُ�ّدُع اأبانا الروحي

تنا لعق�د بحكمة ودراية، لكن يمتلُكنا 
ّ
اأبر�صي اأبًا واأًخا حبيبًا، قاد  اأن نفقد  يحزننا 

تنا ربحت �صفيًعا اأمام اهلل.
ّ
 عميق، فاأبر�صي

ّ
�صع�ٌر بفرح روحي
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المطران اأندره انتقل اإلى ال�صماء ليتابع �صراكته مع القّدي�صين، وليدخل في احتفال 

 اأبدّي ل ينقطع مع مالئكة اهلل.
ّ
اإلهي

وت�ا�صعه  �صالبته  من  انده�صنا  منه،  وتعّلمنا  معه  وع�صنا  عا�صرناه  الذين  نحن 

و�صجاعته وب�صاطته واإدارته واإ�صعاع ح�ص�ره. اأده�َصنا كيف رعى هذه المدينة بحكمة في 

ت علينا ب�صجاعة ل مثيل لها، ورجاحة عقل مذهلة وقّ�ة هادئة.
ّ
فترة ع�صيبة مر

اأندره دي 
ّ
�صي

ما لم ت�صتطع فعله رياُح ال�صنين الت�صعين، ول غدرات الأيّام الآثمة، فعلتُه �صرباُت 

ظلّلت  التي  ال�صنديانة  هذه  وَذوْت  فتهاوى،  ج�صدك  على  انهالت  التي  ال�صيخ�خة  يد 

 ،
ّ
 والكهن�تي

ّ
الن�صال الروحي اإلى نهايتِه معها تاريٌخ من  اأجياًل واأجياًل، وو�صَل  باأفيائها 

.
ّ
 وال�صيا�صي

ّ
، وتاريٌخ من الن�صال ال�طني

ّ
 والجتماعي

ّ
تاريٌخ من الن�صال الإن�صاني

ة ابنًا كبيرا من اأبنائها الجبابرة الذين كتب�ا 
ّ
ة المخّل�صي

ّ
في هذا الي�م، تفتقُد الرهباني

ين.
ّ
تاريخها، ورائدا من روادها الطليعي

ة الفرزل وزحلة والبقاع، حبًرا عظيًما من عظمائها.
ّ
في هذا الي�م تفتقد اأبر�صي

ة، باني ال�صالم فيها.
ّ
في هذا الي�م تفتقد »دار ال�صالم« زحلة الأبي

ا.
ًّ
ا، اأبًا واأًخا و�صديًقا وم�ّجًها ومحب

ًّ
في هذا الي�م اأفتقد �صخ�صي

ُولد المثّلث الرحمات المطران اأندره عجاج حّداد في بلدة روم القابعة على تّلٍة 

ومرتفعاتها،  جبال جزين  اإلى  بالأخرى  وترن�  والجن�ب،  �صيدا  بحر  على  بعين  تّتطلع 

وذلك في 20 اأيل�ل 1930، وتربّى في كنف عائلة ملتزمة باإيمانها ومنفتحة على باقي 

ة الآخرين.
ّ
بًا من والديه التق�ى وخدمة الكني�صة ومحب

ّ
الديانات، مت�صر

ال�صالة  على  تربّى  وهناك  والدته  مع  الأقدام  على  �صيًرا  المخّل�س  دير  ق�صد 

ليلة  اأنم  »لم  مذكراته:  في  كتب  وقد   
ّ
العلمي التح�صيل  على  واأكبَّ  الم�صتركة  والحياة 

واحدة في البيت ال�الدّي، كنت �صعيًدا في الدير ولم اأفكر ي�ًما باأن اأتركه، حيث كنت 
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الطبيعة...  في  والرحالت  اليدويّة  والأ�صغال  القراءة  في  رفاقي  مع  العطلة  اأيّام  اأق�صي 

ة بنجاح وتفّ�ق...«
ّ
وكنت اأتابع الدرو�س الأكاديمي

العلم  رجل   1954 حزيران   13 في  الكهن�تّية  ر�صامته  بعد  منه  جعل  ذلك  كّل 

اأو  منها  التعليمّية  �ص�اء  اإليه،  اأوكَلْت  التي  المهّمات  كّل  في  والتنظيم  والتخطيط  والإدارة 

هذه  »في  �صيرته:  تغطيات  اإحدى  في  كتب  وقد  غيرها...  اأو  ال�صبابّية  اأو  الترب�يّة  اأو  الإداريّة 

ة في القدرة على اكت�صاب ال�صبيبة والتاأثير عليها«؟ المرحلة، برزُت في الإدارة والتربية وخا�صّ

وهي  والمدر�صة،  المخّل�س  دير  في  اإليه  اأُوكلت  التي  والمهاُم  خدماتُه  تنّ�عت 

دير  برئا�صة  �صن�ات،  �صت  ولمّدة   ،1965 العام  في  جت  تُ�ِّ اأن  اإلى  ومتن�عة،  عديدة 

ا، فتحّ�ل الدير  ة لمدة خم�س �صن�ات اأي�صً
ّ
المخّل�س، ومن ثّم برئا�صة المدر�صة المخّل�صي

ِثقل  ومركز  مرم�ًقا،  ا 
ًّ
ووطني ا 

ًّ
واجتماعي ا 

ًّ
ديني مرجًعا  بنف�صه  ه�  كتب  كما  واأ�صبح، 

»بيت  بــ  يُعرف  ما  تاأ�صي�س  المرحلة  تلك  اإنجازات  بين  ومن  ولبنان«...  للمنطقة 

ال�صباب«الذي ارتبط ا�صمه با�صم الرئي�س الأب اأندره حّداد.

المحب�بة... وقد كتب في هذا  المدينة  بداأ م�ص�ار خدمته في هذه   ،1976 عام 

زة بيني وبين الكثيرين 
ّ
المجال: »منذ و�صلت زحلة في 15 اآب 1976، ن�صاأت عالقة ممي

جذوري  ازدادت  كّلما  عطاًء  اأزداُد  كّلما  كنت  بل  بغربة،  ي�ًما  اأ�صعر  فلم  اأهاليها.  من 

ر�ص�ًخا في هذه المدينة التي فتحت لي عقلها وقلبها«.

اأبناء زحلة  في خدمة   
ّ
العملي م�ص�اَره  بداأ  الأمراء  ي��صف ح��س  مار  مركز  من 

معاناتهم  والخارج  الداخل  في  المدينة  اأبناء  مع  عا�س  ال�صعد،  جميع  على  والبقاع 

قا�ص�ها،  التي  المعاناة  اأ�صهر، و�صاركهم  لمّدة ثالثة  المدينة  الناجمة عن ح�صار  الم�ؤلمة 

فه� يعتبر نف�صه واحًدا منهم ومفتخًرا بانتمائه لهذه المدينة...

ة الفرزل وزحلة 
ّ
في 13 حزيران 1983 انتخبه ال�صين�د�س المقّد�س اأ�صقًفا لأبر�صي

والبقاع تقديًرا لعطاءاته الجّمة وت�صحياته الكثيرة فكانت بداية مرحلة جديدة �صعبة من 

الرّب  نعمة  وعلى  اأّوًل  الروح  عمل  على  مّتكاًل  الجديد  التحّدي  واجه  حياته،  مراحل 

...
ّ
وعلى خبراته الط�يلة في التعاطي مع المجتمع الزحلي
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الحتالل  وطاأة  تحت  ير�صخ  لبنان  كان  وقٍت  في  ة 
ّ
الأ�صقفي رحلته  اإبتداأت 

ة، وا�صتقبلت زحلة بكّل فرح 
ّ
ة في مجمل البالد غير م�صتقر

ّ
. والو�صاع الأمني

ّ
الإ�صرائيلي

واعتزاز راعيها الجديد الذي خبرته لفترة ط�يلة.

وما اأن انتهت مرا�صم ال�صتقبال والت�صّلم والت�صليم حّتى ابتداأ هذا الأ�صقف عملّية اإعادة 

الروحّية منها والجتماعّية وال�صيا�صّية  الأبر�صّية على كّل ال�صعدة  العمل في  ترتيب وتنظيم 

ا  والأمنّية في ظروف اأمنّية واجتماعّية و�صيا�صّية غايٍة في الخط�رة، ومليئة بالتحّديات، متعّر�صً

لأخطار اأمنّية و�صحّية، ومحقًقا م�صاريَع كبيرة �صاهمت في تغيير المجتمع.

�صبيل زحلة  وفي  ته 
ّ
اأبر�صي �صبيل  في  اأندره  المطران  ت�صحيات  على  الرّب  ن�صكر 

بداأٍب  نتابعه  اإنجاز  وه�  والأديان  الكنائ�س  بين  الح�ار  على  انفتاحه  وعلى  والبقاع 

و�صغٍف وقناعة.

وتثبت  الم�صيرة  لنتابع  انقطاع  بال  لأجلنا  ي�صّلي  اأن  الطاهرة  روحه  من  نطلب 

ة في ما بيننا.
ّ
المحب

ة ن�صكر بامتنان:
ّ
اأبنائنا وبناتنا في الأبر�صي با�صمي وبا�صم جميع 

فخامة رئي�س الجمه�ريّة العماد مي�صال ع�ن ُممثَّال بمعالي ال�زير الدكت�ر �صليم جري�صاتي

دولة رئي�س مجل�س الن�اب الأ�صتاذ نبيه بري ممثَّال ب�صعادة النائب الدكت�ر ط�ني اأب� خاطر

دولة رئي�س مجل�س ال�زراء الأ�صتاذ �صعد الحريري ممثَّال ب�صعادة النائب الدكت�ر عا�صم 

عراجي

والكتل  الأحزاب  وروؤ�صاء  وال�صيادة  وال�صعادة  والمعالي  والدولة  الغبطة  اأ�صحاب 

ة
ّ
ة والمدني

ّ
الأمني ات 

ّ
والفعالي

ال�صكر لكم اأيّها الأحباء على م�ؤا�صاتكم، وليرحم اهلل اأم�اتكم.

الم�صيح قام
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كلمة ال�سّيد عجاج حّداد 

ح�َصَدتك الجبال واعّماه!

ل�ص�تك  �صم��ًصا،  ي�صتجلب  الذي  ل�صباحك  بالحياة،  التي �صّجت  لفجر عينيك 

الهادر الذي يك�ي الخراب، 

ل�صمك الذي يفتح باب الينابيع، لع�صاك التي تزهر قمًحا،

لأناملك التي تنبت زيت�نًا وتينًا في حق�ل المخّل�س، ول�ؤل�ؤًا واأرج�انًا في بحار 

ال�ج�د،

الأجفان وكتب  واأقام على  النف�س  واأيقظ  والقرى  المدائن  الذي حمى  ل�صمك 

كلمة »كرامة« على القل�ب الم�لعة بالحياة، 

لم�ا�صمك التي لملمت ورود الحقل،

ل�صايتك التي تكم�س ح�صراتنا وتلّفها بدفئك،

دي،
ّ
لك يا عّمي و�صي

لك كّل ما نحن عليه واأكثر.

دي،
ّ
لك يا �صي

نهدي غايات ح�ص�رنا، 

ومنك نتعّلم اأن ال�طن اأو�صع من عي�ننا،

ة اإّما اأن ت�صير فعاًل وتثمر اأّم تبقى ق�ًل وتندثر،
ّ
واأّن المحب

اأنَت، اأخذتنا من يدنا ونهرتنا، لنقف ب�جه الرياح العاتية،

وحملتنا ف�ق كتفيك لنقطع نهًرا اأراد جرفنا،

اأنَت لّقنتني واأنا تلميذك درو�ًصا في كتب، وحينما ن�صجت لّقنتني درو�س الحياة،

اأندره، دنا 
ّ
�صي

تقاعدك  فترة  معنا  لتق�صي  روم  اإلى  انتقالك  بم��ص�ع  فاتحتك  لحظة  اأن�صى  ل 

فاأجبتني »اأنا ل اأترك زحلة«!
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اأهلها،  وجدان  في  ا  اأي�صً اأنت  ت�صكن  لأنّك  وجدانك،  في  ت�صكن  اأنّها  فعرفت 

ته.
ّ
ووجدان خلفك وابنك �صيادة المطران ع�صام ي�حّنا دروي�س الذي لّفك بعطفه ومحب

اأندره دنا 
ّ
�صي

ه العتيقة، 
ّ
ها ه� اأب� عجاج »اأبي« يم�صك جانحه المك�ص�ر بفراقك مّتكئًا على �صني

ووحده بقي من زغاليل ع�ٍس حّلقت نح� خالقها، ُم�صابُه كبير كم�صابنا، ول�عة الفراق 

تك�ي حْلقه.

م�ؤونًة  اإّل  ت�صتبِق  ولم  �صيء  كّل  اأعطيت  اأنّك  نعرف،  اأن  تريدنا  برحيلك  كاأنّك 

تكفيك لرحلتك الأبديّة،

هذه المّرة لن تعد، بل �صتظّل قرب ي�ص�ع واأّمه مريم �صّيدة النجاة التي اأحببت وحيث 

�صكنت واأكرمت، لتنتظر ي�م يلتّم �صمل العائلة كما عّ�دتنا يا من اأردتنا دائًما الى جانبك.

با�صمي وبا�صم العائلة، اأتقّدم بال�صكر من فخامة رئي�س الجمه�ريّة العماد مي�صال 

ع�ن على و�صامه التقديرّي،

 ودولة رئي�س الحك�مة ب�صخ�صي ممّثليهما
ّ
كما اأ�صكر دولة رئي�س المجل�س النيابي

ة 
ّ
الأبر�صي راعي  و�صيادة  الط�بى،   

ّ
الكلي العب�صي  ي��صف  البطريرك  اأبينا  وغبطة 

تهما الجامعة.
ّ
المطران ع�صام ي�حّنا دروي�س على محب

والق�ى  الأحزاب  وممّثلي  وال�صابقين  ين 
ّ
الحالي والن�اب  ال�زراء  كّل  واأ�صكر 

العاّمين  والمدراء  وال�صفراء  والق�صاة  للطائفة،  الأعلى  والمجل�س  ة 
ّ
والأمني الع�صكريّة 

ة.
ّ
ة والترب�يّة والعالمي

ّ
ة والثقافي

ّ
ات الجتماعي

ّ
البلديّات والمخاتير والجمعي وروؤ�صاء 

دنا 
ّ
�صي ة �صادقة تجاه 

ّ
اأبدوه من محب ما  اأهالي زحلة والبقاع على  اأ�صكر كّل  كما 

اأندره، كتابًة وا�صتقباًل وتاأبينًا وح�ص�ًرا، 

وكّل من اأتى من قريب اأو بعيد لي�صاركنا م�صابنا الأليم، طالبًا الى اهلل اأن يمنحنا 

القّ�ة والمقدرة لنقف ي�ًما معكم كما وقفتكم الي�م معنا. اآمين

ليكن ذكـره مـوؤّبـداً! الم�شيح قام... حًقا قام
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    وفاة الأب لورن�شيو�س اأيوب

رحمته  اإلى  )في�صل(  اأيّ�ب  ل�رن�صي��س  الأب  اإنتقل 

بري�صبن  في   ،2018 اأيار   30 في  الأربعاء  �صباح  تعالى 

الرابعة  ال�صنة  في  وه�  ة، 
ّ
الإلهي بالأ�صرار  متزّوًدا  اأو�صتراليا 

ة، 
ّ
الرهباني والت�صعين من عمره والرابعة وال�صبعين من نذوره 

ة. واأقيم له جناز ي�م 
ّ
وال�صاد�صة وال�صتين من ر�صامته الكهن�تي

تراأّ�صه  اأو�صتراليا،  ــ  بري�صبن  في   ،2018 حزيران   9 ال�صبت 

عبداهلل  والأب  العاّم  الأب  فيه  و�صارك  ربّاط  روبير  المطران  �صيادة  ة 
ّ
الأبر�صي راعي 

اأحب�ا  الذي  ة 
ّ
الرعي اأبناء  من  كبير  الكهنة وجمع  فرن�صي�س وبع�س  اإيلي  والأب  الحمديّة 

ة العالية.
ّ
ة والر�ص�لي

ّ
الراحل وثّمن�ا فيه ال�صفات الرهبانية والكهن�تي

ها: ة، وهذا ن�صّ
ّ
األقى الأب العاّم كلمة التاأبين باللغة العربي

ال�جه  ذلك  ه�  الجليل،  والراهب  الكاهن  لهذا  اأحفظها  التي  الأولى  ال�ص�رة 

الما�صي  عن  وبينه حديث  بيني  دار  وقد  المعطاء،  والتاريخ  المهيب  العمر  من  الم�صبع 

ة بين لبنان والأرا�صي المقّد�صة والعراق واأ�صتراليا.
ّ
المجيد في خدمته الكهن�تي

تعّمدت اأن اأ�صاأله خالل لقائي به عن ما ه� اأجمل �صيء وما ه� اأ�صعب �صيء في 

ة. كان ج�ابه دقيًقا و�صريًحا:
ّ
حياته الكهن�تي

اأجمل �صيء في كهن�ته ه� م�هبة ال�عظ معتبًرا اإيّاها من اأكثر الم�اهب التي َمنَّ 

ة عندما يق�م ال�صعب بانتقاد  بها اهلل عليه. اأّما اأ�صعب �صيء ه� م�اجهة الراأي العاّم خا�صّ

الكاهن.

المر�صى  م�صحة  �صر  ويطلب  اهلل،  رحمة  دوًما  يطلب  كان  به  لقائي  وخالل 

ًدا كم كانت فرحته كبيرة عندما َعلَم بازدياد عدد الدع�ات 
ّ
وال�صالة لأجله. واأذكر جي

قبل  له  لي  زيارة  اآخر  وفي  ور�صالته.  وفكره  �صالته  في  دوًما  حملها  التي  ته 
ّ
رهباني في 
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الجدد  للرهبان  اأنقلها  اأن  ي�ّد  التي  الن�صيحة  هي  ما  �صاألته  له  ووداعي  اأ�صتراليا  مغادرة 

ولإخ�ته  لي  له  ة 
ّ
و�صي اآخر  كانت  هذه  �صيء«.  كّل  ف�ق  ة 

ّ
بالمحب »اأو�صيهم  فاأجابني 

يعي�س  باطل، ومن  واإيماننا  باطلة  فر�صالتنا  �صيء  كّل  ف�ق  ة 
ّ
المحب تكن  لم  اإن  الرهبان. 

ة وه� ف�ق كّل �صيء. الي�م يق�ل له الم�صيح اأُدخل 
ّ
ة يعي�س القدا�صة لأّن اهلل محب

ّ
المحب

في  لها  �صفيًعا  والكني�صة  ة 
ّ
والرعي ة 

ّ
الرهباني ربَحت  الي�م  اأحببت.  لأنّك  ربّك  فرح  الى 

ال�صماء يكمل ال�صفاعة لأجلنا من لدن اهلل.

وهذه نبذة عن حياة الأب ل�رن�صي��س: ه� جان بن نجيب في�صل وج�ليا ليُّ�ن 

الرهبانية  1925. دخل  اأيّار   4 1924، وتعّمد في  24 كان�ن الأول  من زحلة، ولد في 

1942 واأبرز نذوره الأولى  6 اآب  1941. نزل الى دير ال�صّيدة لالبتداء في  في 10 اآب 

القدي�س  مدر�صة  الى  اأُر�صل   .1947 اأيّار   14 في  والحتفالّية   ،1944 �صباط   6 في 

الاله�تّية هناك حيث  ليكمل درو�صه   1948 الأّول  ت�صرين   12 اأثنا�صي��س في روما في 

قبل الدرجات المقّد�صة. وفي 17 �صباط 1952 �صيم كاهنًا. وعاد في �صيف 1952 الى 

المدر�صة حيث ُكّلف بالتدري�س واإدارة الفرم�صّية. وه� كاهن غي�ر، ن�صيط، ي�صتغل بجّد 

اللذين يُحن�ن ال�عظ، وقد  اأن يعمل خيًرا، وه� من  ون�صاط ويتعب على ذاته، ويحّب 

انتُخب �صنة 1954 لمرافقة �صخ�س العذراء في لبنان ولإلقاء الم�اعظ على ال�صعب. وفي 

اأّول ال�صنة المدر�صّية 1955، ُعّين وكياًل للر�صالة المخّل�صّية فاهتّم في تح�صين م�ا�صيعها 

لإلقاء  الروؤ�صاء  ير�صله  كان  الكبير،  ال�ص�م  خالل  وفي  تزيّنها.  التي  المقالت  وتدبيج 

في  ف�عظ  ذهب   1957 و�صنة  وال�صيع.  والمدن  والكنائ�س  الكاتدرائّيات  في  الم�اعظ 

بغداد. وكذلك �صنة 1958. وفي 1958 و 1959 ُعّين اأُ�صتاًذا في المدر�صة وواعًظا في 

نح�  ق�صى  حيث  اهلل  رام  الى  ُعّين   1963 و�صنة  �ص�ر.  الى  انتقل  ثّم  ومن  الأبر�صّية. 

رعّية  الى  زحلة  الى  نُقل  المعا�صر  ومن  المعا�صر،  بلدة  في  كاهنًا  ُعّين  بعدهما  �صنتين، 

ح��س الأمراء. وفي اأواخر �صنة 1970، نُقل الى حم�س ليك�ن نائبًا للمطران هناك. وفي 

�سنة 1974 خدم في قرية القاع. وفي ت�صرين الثاني 1974، نُقل الى رعّية ال�صّياح وعين 

، حيث تظهر اأعمال غيرته ون�صاطه بال�عظ والتب�صير، وم�صاعدة 
ّ
الرمانة ككاهن مخّل�صي
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1975-1976. وبقي في خدمة  لبنان  اأيّام محنة  ا في  المحتاجين والمنك�بين، خ�ص��صً

هذا  في  وبقي  بغداد،  في  ا 
ًّ
بطريركي فيه وكياًل  ُعّين  الذي   1977 العام  الرعّية حّتى  هذه 

والإعالم  الثقافة  وزارة  في  مترجًما  الأثناء  هذه  في  1985. وعمل  العام  المن�صب حّتى 

األّف كتاب »تعّلم الفرن�صّية ب�صرعة« بناًء على طلب اإحدى  من العربّية الى الفرن�صّية، كما 

انتقل لخدمة الرعّية في �صيدني ثّم   ،1985 العام  1984. في  الن�صر في بغداد، عام  دور 

العمر  لبل�غه   2000 العام  الرعّية  في  الخدمة  من  اإ�صتقال  اأو�صتراليا.  في  بري�صبن  في 

. وبقي يعي�س في اأو�صتراليا حّتى ي�م وفاته في 30 اأيّار 2018، وُدفن هناك.
ّ
القان�ني

ة المطران روبير ربّاط على 
ّ
ة اأوّد اأن اأ�صكر اأّوًل �صيادة راعي الأبر�صي

ّ
با�صم الرهباني

ته واأبّ�ته واحترامه ورعايته لالأب ل�رن�صي��س، فاإّن رعايتكم لالأب ل�رن�صي��س هي 
ّ
محب

ة وتج�صيد لأبّ�ة اهلل لنا على الأر�س.
ّ
فعل محب

ة 
ّ
ة الأب اإيلي فرن�صي�س الذي اأظهر كّل محب

ّ
كما اأ�صكر ب�صكل خا�ّس كاهن الرعي

ف�ج�ده  والخدمة،  الت�ا�صع  في  مثاًل  كان  فه�  ل�رن�صي��س  بالأب  واهتمام  واحترام 

ة بجانبه.
ّ
بجانب الأب ل�رن�صي��س اأ�صعره ب�ج�د الرهباني

كان رجل  فقد  �صامي عمار،  ال�صّيد  ل�رن�صي��س  الأب  رفيق درب  ا  اأي�صً اأ�صكر  كما 

الثقة الكاملة من قبل الأب ل�رن�صي��س ومن قبل الرهبانّية، ومالكه الحار�س والأخ الُمحّب. 

الرعّية  هذه  اأبناء  يا  جميًعا  اأ�صكركم  عائلتك،  وبارك  اهلل  وباركك  �صامي  يا  لك  �صكًرا 

المحب�بة فرًدا فرًدا لأّن كّل واحد منكم كان له م�قع ممّيز في قلب الأب ل�رن�صي��س وفي 

قلب الرهبانّية، فاأنتم عائلته الكبيرة واأبناوؤه الذين ولدهم وخدمهم ورافقهم بالإيمان واأنتم 

مع  ي�م  كّل  ونذكركم   ،
ّ
مخّل�صي راهب  كّل  اأبناء  قلب  في  فاإنّكم  المحّبة،  هذه  بادلتم�ه 

اإ�صراقة كّل �صباح وتالوة كّل �صالة وتقدمة كّل ذبيحة اإلهّية على مذابح دير المخّل�س.

الم�صيح قام! حًقا قام!
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ها: ة باللغة الإنجليزيّة، هذا ن�صّ
ّ
و�صيادة المطران روبير رّباط األقى كلمة تاأبيني

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 �شافي

م�صاء  تعالى  رحمته  الى  �صافي  نبيه  الأب  اإنتقل 

الخمي�س في 14حزيران 2018، في م�صت�صفى اأوتيل دي� 

الأ�صرفّية، متزّوًدا بالأ�صرار الإلهّية وه� في ال�صنة ال�صاد�صة 

نذوره  من  والخم�صين  والرابعة  عمره  من  وال�صبعين 

الكهن�تّية.  ر�صامته  من  والأربعين  والتا�صعة  الرهبانّية، 

واأقيم له جناز في دير المخّل�س ي�م 18 حزيران 2018، 

اأو�صتراليا  من  الع�دة  العاّم  لالأب  يت�صّنى  لكي  وذلك 

وتراأّ�س الجناز الذي �صارك في المطارنة اإيلي ب�صارة الحّداد واليا�س رّحال وع�صام ي�حّنا 

دروي�س وح�صد من الكهنة والرهبان والراهبات والر�صمّيين والأ�صدقاء واأهل الفقيد.
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ها: ة األقاها الأب نق�ل �صغبيني، وهذا ن�صّ
ّ
كلمة التاأبين با�صم الأم الرهباني

ة ال�صامي الحترام،
ّ
�صيادة المطران اإيلي ب�صارة الحّداد الم�قر، راعي الأبر�صي

�صيادة المطرانين اليا�س رّحال وع�صام ي�حّنا دروي�س الجزيلي ال�قار، 

�صيادة الرئي�س العاّم الأر�صمندريت اأنط�ان ديب الجزيل الحترام،

الخدمة  لراهبات  العاّمة  والرئي�صة  ات 
ّ
المخّل�صي للراهبات  العاّمة  الرئي�صة  ح�صرة 

ال�صالحة الجزيلتي الحترام،

معالي الأ�صتاذ اليا�س حّنا المحترم / الآباء المدبّرين والأخ�ات المدبّرات الكرام 

/ روؤ�صاء البلديّات والمخاتير الكرام

الآباء والأخ�ات الأجاّلء... اأهَل الفقيد الكرام... اأيّها الأخ�ات والإخ�ة المحترم�ن.

بالأم�س القريب كّنا يا اأبانا العاّم، عن بُعد، ن�صارككم بالقلب والروح ال�صالَة لراحة 

والي�م  اأ�صتراليا.  في  ال�صماويّة  الأخدار  اإلى  المنتقل  اأيّ�ب  ل�رن�صي��س  الأب  اأخينا  نف�س 

نت�صارك ال�صالة لمرافقة اأخينا الأب نبيه �صافي في رحلته اإلى حياة المجد الأب�ّي الأبدّي، 

طالبين لنف�صيهما الراحة الأبديّة، ومكافاأَة العبد الأمين الذي �صاعف وزناته الكثيرة...

مبارًكا  ا�صمه  وليكن  الأرواح،  وقاب�ِس  الحياة  مانِح  للرّب،  والحمد  فال�صكر 

ته.
ّ
وممّجًدا في رهباني

الكني�صة:  مع  هاتفين  نبيه  الأب  اأخانا  الي�م  نرافق  القيامة  برجاء  المليئة  بالأنا�صيد 

بغيرة  الم�شيح  اأيها  وخدمك  ومحّبة،  ورجاء  باإيمان  الأر�س  على  عا�س  الذي  »هذا 

في  مخّل�س  يا  مّجده  ر�شولّية،  بغيرة  ومذابحك  العالم  وخدَم  م�شتقيمة،  وعبادة 

ملكوت ال�شماوات«.

ة. ه� �صليل عائلة كريمة من عائالت 
ّ
ُولد الأب نبيه في العام 1942 في بلدة الهاللي

منذ  المخّل�س  دير  في  عمل  الإيمان...  في  بتجذرها  لها  وم�صه�د  معروفة  البلدة،  تلك 

اأب� مراد  ة، وتاأثر بحياة الرهبان الديريّة. وكاأب�نا ب�صارة 
ّ
مطلع �صبابه في ال�صيانة الكهربائي
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راوده حلم الدخ�ل اإلى دير المخل�س وه� في الحادية والع�صرين من العمر، بعد خبرة 

نذوره  واأبرز  الدير،  ودخل  الباطل،  ومجده  العالم  عن  فتخّلى  العالم.  في  كبيرة  ة 
ّ
�صبابي

الم�ؤّقتة في ال�صاد�س من اآب 1964 والم�ؤبّدة بعد اأربع �صن�ات، ثّم �صيم كاهنًا في الحادي 

با�صيلي��س  المطران  الرحمات  المثّلث  يد  عن   1969 العام  من  اأيل�ل  من  والع�صرين 

العاّمة  ال�صيانة  ة في 
ّ
المخّل�صي الدير والمدر�صة  الفترة كان يعمل في  خ�ري. وطيلة هذه 

في  جاء  ما  -على  فكان  �س، 
ّ
وتـمر وخبرة  دراية  بكّل  واليدويّة  ة 

ّ
والميكانيكي ة 

ّ
الكهربائي

 ــ »كيفما قلبتَه تجُده واقًفا«.
ّ
�صجّله الرهباني

ة في مركزها في الزرقاء الأردن الخارجة من اأو�صاع 
ّ
نته الرهباني

ّ
في العام 1971 عي

الجي�س  بين  رحاها  دارت  التي  الطاحنة  ال�صتباكات  اأثر  على  ا 
ًّ
واجتماعي ا 

ًّ
اأمني مترديّة 

تلك  اأخرى، فعمل جاهًدا، في ظّل  ين من جهة 
ّ
الفل�صطيني ين 

ّ
والفدائي  من جهة، 

ّ
الأردني

ب�صالته  فا�صتطاع  الثان�يّة،  وبمدر�صتها  ة 
ّ
بالرعي النه��س  على  والمعّقدة،  ال�صعبة  الأج�اء 

تلك  في  المجتمع  فئات  بين  اللحمة  اإعادة  على  اإدارته  بديهته وح�صن  و�صرعة  وبحنكته 

ما مع من هم في 
ّ
ة من خالل خلق �صبكة من الت�ا�صل مع جميع تلك الفئات ول �صي

ّ
الرعي

ا احتراَمه بق�ة.  ة مّما �صاعده على تلبية مراد كّل من ق�صده بمطلب، فار�صً
ّ
م�اقع الم�ص�ؤولي

ا بخالل خدمتي في تلك المدينة.
ًّ
وهذا ما لم�صته �صخ�صي

كرئي�س   1976 العام  في  اإليها  نُقل  التي  عمان  في  كذلك  الزرقاء،  في  وكما 

 عاّم لمطران بترا وفيالدلفيا و�صرق 
ّ
ة ومن ثَم كنائب اأ�صقفي

ّ
ة الكن�صي

ّ
للمحكمة ال�صتئنافي

الأردن حيث اأح�صن الإدارة في كّل ما كانت تُ�صند اإليه من مهمات... وما زال العديد من 

وم�اقفه  غيرته  ويذكرون  وتقدير.  فخر  بكّل  يذكرونه  الحقبة  تلك  في  عا�صروه  الذين 

ة، ل يهاب اأحًدا ول يُراعي م�صالح اأحد، 
ّ
ة والرهباني

ّ
ة والأبر�صي

ّ
ال�صلبة لتاأمين م�صالح الرعي

اإّل ما ه� لإحقاق الحّق.

ة الى الأرا�صي المقّد�صة حيث اأم�صى ما يزيد على 
ّ
بعد الأردن نقلته الإدارة الرهباني

الرعايا  ويخدم  ي�ؤ�ّص�س  وحيفا  ويافا  والقد�س  الطنط�ر  بين  متنقاًل  �صنة  ع�صرة  الخم�س 

ة... وكما في الأردن، كذلك في فل�صطين، عمل داأبه على 
ّ
ة البدائي

ّ
ويراأ�س المحكمة الكن�صي
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العالقات  اأف�صل  ن�صج  في  جدارته  ا  اأي�صً مثبتًا  الجميع،  اأمام  ال�صالح  المثل  يك�ن  اأن 

ا للعجزة من اأبناء رعاياه. ته خ�ص��صً
ّ
ة مع محيطه، ومتّميًزا في خدمته ومحب

ّ
الجتماعي

ة بعد ذلك ليراأ�س دير المالك ميخائيل في عّميق المنا�صف 
ّ
نقلته الإدارة الرهباني

فاأم�صى ت�صع �صن�ات يخدم بكّل غيرة الرعايا الخم�صة المحيطة بالدير، على الرغم من 

ب�صبب  م  المهدَّ ا 
ّ
ر�صمي اليا�س  مار  دير  وباأرزاق  الدير  باأرزاق  ويهتّم  ال�صن،  في  تقّدمه 

الأحداث الأليمة في تلك المنطقة في ثمانينات القرن الما�صي.

الج�زة حيث  القّدي�صة تقال في عين  ة رئي�ًصا لدير 
ّ
الرهباني نته 

ّ
2010 عي العام  في 

وترميمه،  الدير  مداخيل  تح�صين  على  ويعمل  بالأرا�صي  يعتني  �صن�ات  ثالث  اأم�صى 

ة باب مارع، ثّم في العام 2016، وقد تقّدم به العمر وباتت �صّحته الج�صديّة 
ّ
ويخدم رعي

الرئي�س  ولم�صاعدة  للنقاهة  المزيرعة  في  جاورجي��س  القّدي�س  دير  في  ُعيِّن  ت�صعف، 

ا في العام 2017 الى الدير العامر، وقد �صاءت �صّحته، ليعي�س بين 
ًّ
هناك، الى اأن انتقل نهائي

ة على 
ّ
اإخ�انه من الرهبان يمار�س ال�صل�ات الديريّة على قدر الم�صتطاع، والحياة الجماعي

ما �صمحت به �صّحته، الى اأن اأ�صلم الروح بين يدي الرّب م�صاء ي�م الخمي�س ال�اقع فيه 

الرابع ع�صر من �صهر حزيران للعام األفين وثمانية ع�صر.

ة 
ّ
 في فح�ى الح�ار الذي يدور بين الرئي�س العاّم والراهب طالِب الحياَة الرهباني

 
ّ
المتقّدم الى النذور المقّد�صة، يُلفت ذاك نظَر هذا الأخير الى اأن �صل�ك الطريق الرهباني

 
ّ
لي�س مفرو�ًصا بالزه�ر والرياحين، بل ه� طريق �صعب يتطّلب الجهاد والكفاح الروحي

« لأجل الم�صيح، على ما قال ب�ل�س الر�ص�ل: »اإنّنا 
ّ
الذي قد ي�صل الى حّد »الم�ت الي�مي

لي�س على  �صيحا�صب  الرّب  اأّن  من  10/4(. ويحّذره  )2ك�ر  كّله«  النهار  نُمات  لأجلك 

مقدار ال�عد، بل على مقدار التنفيذ.

 الأب نبيه جاهد في مختلف مراحل حياته لكي يج�ّصد في ال�اقع ما التزم به اأمام 

ا دائًما ق�اه لمتابعة الم�صيرة، مّتكاًل على نعمة الرّب  الرّب واأمام جماعة الإخ�ة. م�صتنه�صً

وعلى مجالدته و�صبره.
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عين الى الديّان العادل، العارف القل�ب والفاح�س 
ّ
نرافقه بال�صالة طالبين ومت�صر

 عمٍل مهما �صُغر، حّتى ول� كان كاأ�س ماٍء بارد لطفٍل 
ُ
اأجر الكلى، والذي ليَ�صيع لديه 

�صغير، لكي يكافاأه اأ�صعاف الأ�صعاف على اأعماله ال�صالحة، ه� الذي نذر نف�صه لخدمة 

الرّب والإن�صان من خالل الكهن�ت المقّد�س.

واأَ�صمْعه  الأر�س«  على  مّجدك  الذي  هذا  ال�شموات،  في  مّجد  الم�شيح،  »اأّيها 

�ص�تك الحن�ن: »اأُدخل الى فرح �شّيدك«، غافًرا له كّل زّلته وخطاياه.

الأر�صمندريت  العاّم  اأبينا  ب�صخ�س  ممّثَلًة  العزيزة،  ة 
ّ
المخّل�صي ة 

ّ
الرهباني الأم  اإلى 

اأنط�ان ديب الفائق الحترام، والى جميع اأبناء ب.م. في ال�طن والمهجر، اأتقّدم بالتعزية 

على  ويعّ��س  القدا�صة،  في  جميًعا  ينمينا  اأن  الإلهي  المخّل�س  الى  طالبًا  الحاّرة،  ة 
ّ
القلبي

ة المباركة برهبان قّدي�صين ي�ؤّدون له ال�صهادة ال�صالحة ب�صيرتهم الفا�صلة.
ّ
الرهباني

اأتقّدم  الحترام،  الفائق  العاّم  اأبينا  �صيادة  وبا�صم  ة، 
ّ
المخّل�صي ة 

ّ
الرهباني الأّم  وبا�صم 

واأقاربه  اأهله  واأخ�اته وجميع  اإخ�ته  واأبناء  اأختيه  الفقيد:  عائلة  من  ا  اأي�صً ة 
ّ
القلبي بالتعزية 

اأتيتم  الذين  الكريم،  الح�ص�ر  اأيّها  جميًعا  ومنكم  ه، 
ّ
واأحب عرفه  َمن  كّل  ومن  واأن�صبائه، 

ل�داع الأب نبيه الراقد على رجاء القيامة الأبديّة.

كما اأت�ّجه بال�صكر العميق، با�صم الرئي�س العام وبا�صم اأبناء ب.م.كافًة، الى �صيادة 

ة المطران اإيلي ب�صارة الحّداد ال�صامي الحترام لتراأ�صه هذه ال�صالة الجنائزيّة، 
ّ
راعي الأبر�صي

والى  الم�قرين،  دروي�س  ي�حّنا  وع�صام  رّحال  اليا�س  المطرانين  ال�صيادة  �صاحبي  والى 

معّزيًا،  اتّ�صل  اأو  اأبرق  َمن  كّل  واإلى  المحترمات،  والأخ�ات  العاّمتين  الرئي�صتين  ح�صرة 

ة للراحل الأب نبيه �شافي، 
ّ
د عناء ال�صفر للم�صاركة في ال�صالة ال�داعي

ّ
والى كّل َمن تكب

 القائم من بين الأم�ات.
ّ
داعيًا للجميع بط�ل العمر المغم�ر بِنعم الإله العلي

<  ليكن ذكـره مـوؤّبـداً! الم�شيح قام  <
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 الأحد 29 كان�ن الثاني 2017، ت�فيت ريتا را�شد، �صقيقة الأب �صربل را�صد، بعد 

�صراع ط�يل مع المر�س. واأقيم لها جّناز الخمي�س 2 �صباط 2017 في فرن�صا. 

ليكن ذكـرها مـوؤّبـًدا! 

اأنجلينا مانزي حياة، والدة الأب مارتن حياة،  2017، ت�فيت  اأيل�ل   8  الجمعة 

ة ل�رن�س 
ّ
عن عمر 88 �صنة، واأُقيم لها جّناز ي�م الأربعاء 13 اأيل�ل 2017 في رعي

قرب دير ميث�ن.

ليكن ذكـرها مـوؤّبـًدا! 

 الإثنين 18 اأيل�ل 2017، ت�فيت فران�شواز قرو�شان �شمعان، والدة الأب اأنط�ان 

2017 في كندا، وقّدا�س وجناز  اأيل�ل   22 الجمعة  لها جّناز ي�م  �صمعان، واأُقيم 

لراحة نف�صها ي�م ال�صبت 23 اأيل�ل 2017 في كني�صة القدي�س كيرل�س ــ الق�صاع. 

ليكن ذكـرها مـوؤّبـًدا! 

 الثالثاء 14 ت�صرين الثاني 2017، ت�ّفي زياد نديم الفحل، عّم الأب فادي الفحل، واأُقيم 

له جّناز ي�م الخمي�س 16 ت�صرين الثاني 2017 في كني�صة اآجيا �ص�فيا في �صيدنايا. 

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

وفيات من اأقارب الرهبان المخلِّ�سيِّين

1

2

3

4
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الأب ج�رج  اإ�شكندر، والدة  �شي�شيليا عبدو  2017، ت�فيت  الثاني  26 كان�ن   الجمعة 

اإ�صكندر، واأُقيم لها جّناز ي�م ال�صبت 28 كان�ن الثاني 2017 في دار العناية ــ ال�صالحّية. 

ليكن ذكـرها مـوؤّبـًدا! 

 20 �صباط  2018، ت�في ن�شيب مارون اإيلّيا )83 �صنة(، �صقيق المطران جان عادل 

تراأّ�صه  دة في مغدو�صة، 
ّ
ال�صي كني�صة  2018 في  �صباط   21 ي�م  له جّناز  واأُقيم  ا، 

ّ
اإيلي

ة اإيلي ب�صارة الحّداد.
ّ
مطران الأبر�صي

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

اإبراهيم،  نداء  الأب  والد  اإبراهيم،  اليا�س  جورج  ت�ّفي   ،2018 اآذار   12  الإثنين 

دة النياح في م�صغرة.
ّ
واأُقيم له جّناز ي�م الثالثاء 13 اآذار 2018، في كني�صة �صي

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

الفحل،  فادي  الأب  با�شيل �شعد الفحل، عّم  ت�ّفي   ،2018 15 حزيران   الجمعة 

واأُقيم له جّناز ي�م ال�صبت 16 حزيران 2018 في كني�صة اآجيا �ص�فيا في �صيدنايا.

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

 الأربعاء 18 تّم�ز 2018، ت�ّفي مارون طّنو�س اأبو زيد، �صقيق الأب �صليمان اأب� 

زيد، واأُقيم له جّناز ي�م الخمي�س 19 تّم�ز 2018 في كني�صة القّدي�س جاورجي��س 

في كفريّا. 

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

عا�صي،  عبداهلل  الأب  عّمة  لوري�س عا�شي فرح،  ت�فيت   ،2018 تّم�ز   2  الإثنين 

اع. واأُقيم لها جّناز ي�م الثالثاء 3 تّم�ز 2018 في كني�صة القّدي�س ــ الق�صّ

ليكن ذكـرها مـوؤّبـًدا! 

5

6

7

8

9

10



117

نق�ل  الأب�ين  والدة  الحايك،  يو�شف  كّتورة  ت�فيت   ،2018 تّم�ز   20  الجمعة 

وج�زيف �صغبيني، واأُقيم لها جّناز ي�م الإثنين 23 تّم�ز 2018 في دار العناية-

ة.
ّ
ال�صالحي

ليكن ذكـرها مـوؤّبـًدا! 

وريتا جوزيف ري�شا الفرح،  داني برج�س الفرح  ت�ّفي   ،2018 تّم�ز   24  الثالثاء 

�صقيق الأب �صالم الفرح وزوجته، واأُقيم لهما جّناز ي�م الأربعاء 25 تّم�ز 2018 

دة النجاة في زحلة. 
ّ
ة �صي

ّ
في كاتدرائي

ليكن ذكـرهما مـوؤّبـًدا! 

�صليمان  الأب  والد  جرجورة،  نخله  عفيف  ت�ّفي   ،2018 تّم�ز   28  ال�صبت 

دة في القريّة.
ّ
جرج�رة، واأُقيم له جّناز ي�م الأحد 29 تّم�ز 2018 في كني�صة ال�صي

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

الأخ ج�رج  تريز يو�شف خليل جبرائيل، والدة  ت�فيت   ،2018 اآب   21  الثالثاء 

رومية  ــ  عبدا  مار  كني�صة  في   2018 اآب   22 الأربعاء  ي�م  جّناز  لها  واأُقيم  �صعيا، 

المتن.

ليكن ذكـرها مـوؤّبـًدا! 

اإبراهيم  الأب  عّم  الحّداد،  اإبراهيم  يو�شف  ت�ّفي   ،2018 اأيل�ل   6  الخمي�س 

الحّداد، واأُقيم له جّناز ي�م ال�صبت 8 اأيل�ل 2018 في كني�صة مار اليا�س في علما 

ال�صعب. ليكن ذكره م�ؤبًّدا.   

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 
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