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   "... النعم  تدومُ   و بالشـــكرِ ..." 

  ، آبائي األجّالء

  ،  األحّباء أخواتي  إخوتي و

 نصر اهللا  مار  أبينا البطريرك  غبطةِ  س السادس عَشر، وو كتُ يالبابا بند  قداسةِ  تهاني   لىإ مُّ  َأض    
 متناني إ و يَّ شكر  وزيف خوري السامي االحترامسيادة المطران ج ، و بطرس صفير الكّلي الطوبى
في  الرعوية  للخدمةِ قادتني التي سيامتي الكهنوتية العشرين لذكرى في ال ، العميقين  إلى اهللا  القدير

   ،كندا   -  مار مارون أبرشية  إطارِ  الكندية في  األصقاعِ 

،  تْ لَ لعشرين سنٍة خَ  لتي غمرني  بها ا ◌ِ  نعمههللا على   بذبيحة الشكراناليوم   إياكم و  أحتفلُ  
   ، األخير الرمقِ  حتى  المسيرة  ، لمواصلةِ  عليه  كاليإتّ  و  عهديمجدداً  

َد  الشكرَ   و أغتنمها فرصة ً   إلى هذه المرحلة من  كي أصل َ ساعدني   و من آزرني   لكلِ ألجدِّ
 ، حياتي الكهنوتية

I would like to thank the Lord for the many blessings he 
lavished me for the past twenty years. Your kindness and 
support. I think each and every one you for being here. I also 
want to thank the Parish Community leaders who all came 
together to prepare for this celebration: Mr. Sam Elias 
President of the Leamington Lebanese Club, Mrs. Souad 
Jacobs President of the Ladies Auxiliary of Our Lady of 
Lebanon, Grand Knight Mr. Bechara Daher from St. 
Anthony’s Maronite Knights of Columbus Council, Mr. 
Richard Keirouz, President of the Parish council.  
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وس البابا بنديكتُ   عليه  أكدَّ  ما و هذا   العائلة قلبِ من  عُ تنبَ ◌َ   الكهنوتيةَ  الدعوةَ  إنإخوتي ، 
 "عنوان و كان  باسبانيا في  للعائالت   الدولي الخامس اللقاءِ  الماضي في   السادس عشر  العامَ 

 هقلتما نَ ل  ى الكهنوت إّال نتيجةً إل  فما دعوتي."  إلى األجيال اإليمان   نقلِ ل  هي النواةُ  أن  العائلةَ 
  من  إيمانٍ  و معرفة ، عائلتي  إلّيّ◌َ◌َ◌◌َ 

  يواجبِ ، و من  مخلصي  إلى خالقي و  قلبي بالّدعاء أرفعَ   أن  تعّلمتُ ◌َ  الوالدي   البيتِ  من ف 
  شكرُ فأ  مسيرتي  الكهنوتية في   الذين رافقونيأولئك    كلِ نحو    الجميل بعرفاِن   أعترفَ   أن

و مرافقتي  لوا  على رعايتي الذين عمِ   كلَ   و منَ ثمَّ  دعوتي  تنميةِ ل تشجيعها  عائلتي على  أوال ً 
  ... االغترابية  الرعية  الىالمريمية   من االكليريكية ِ 

و  هل ٍ أ  منهذا  الشكران   في قداسِ  معنا ليحتفلوا  أتوا  الذين   كلِ   الىأيضاً  اليوم   و الشكر ُ 
  اإلخوةُ  يجتمَع  أن   أجملَ   ما : "المزامير   مع  صاحبِ اآلن    أن ُ نردِّدَ   فيطيُب لي ،صدقاء أ

  ".معا

  شدَِّدنييُ  مسيرتي  الكهنوتية أن   في  بدايةِ   الربَّ   سنة سألتُ  قبل عشرينَ  ولى في عظتي األ    
  التي  تِ الوزنا   هذا  المذبح الى  أحِملُ   اآلن كالخادم األمين ا أنذا ه  و المقدس ذَبَحُه مَ  ألخُدَم 

  ممارستي  من خاللها  بتُ سِ كَ التي   تلك مع  رسالتي الكهنوتية   في بدايةِ الرب  إيّاها  منحني ◌َ 
األسرار  التي  تلك  بأمانة ٍ  حتُ نَ فمَ  . به  العنايةُ  تني الذي أوكلَ   في القطيعِ المقدسة   األسرارَ 

  .  على الصليب  الطاهر  دمهب  يسوع لنا الربُ   وفـََّرها  ثمينة وديعة ٍ كعليها    نتُ اؤتمِ 

 المقدس سـرَّ ال  ذلك ه منحتَ  طفل ٍ   آخرِ  الى في  لبنان  العماد   ـرَّ سِ   همنحتُ ◌َ  طفٍل   أّولِ   فمن
دعوا األطفاَل يأتوَن إلّي، : "ومع يسوع أقول. صوفيا زامبيتو لتقّدم القرابين وهي معنا اليوم في كندا
   ."نعوهموال تم

 هم عددُ  بلَغ  المسيح   داً  لكنيسةِ دُ جُ   أعضاءَ  بتقديمي  عيداَ ◌ً ـس تجعلني  طويلة  مسـيرةٌ إنّها 
  داً ،معمَّ طفالً    473 حتى اآلن 
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في هذه الرعية المباركة، في هم  ولُ كان  أفالمقّدس   الزواج م في سرِّ همعتُ جَ  الذين مسيرة في أما
  بلغَ   مثمرة  مسيرةٌ  لقد كانت. .. القداس  في هذامان  القرابين يقدّ س ذين لال طوني وفيكي طويل

المناولة  مسيرة   وكانت ."فما جمعُه اهللا فال يفّرقه إنسان" زواجاً ، 194فيها الزيجات   عددُ 
وكان آخرهم  ولدا ً   654 لقربانة  االولى الى اهم  تُ قدمّ َهيأتهم  و  الذين   عددُ   فقد  بلغَ  االولى 

خذوا، كلوا هذا هو :"، ومع يسوع قلت لجميع األطفالوهي سوف تقّدم القرابين ، ليسا جاكوبم
لمختلف ممارستي    عدا ."جسدي، هذا هو دمي يعطى لكم لمغفرِة الخطايا والحياة األبدية

  ٍ كنيسةل  االعماري حتىو  االنمائيالتعليمي و منها  االنساني و   االسرار و الواجبات  الدينية
البشارة  الجديدة  مع   يعيش للرب و محبتي  لمدى  ا ً يومي  ا ً إمتحان لي   كانت  بالنسبةِ  متنامية 

  .الكهنوتية   خدمتي على طريقِ  هم  العناية ُ تْ عَ ضَ وَ   منْ   كلِ مع    و   ابناِء  الرعايا  التي  خدمتها

Twenty years ago, as I stood at the altar for the first time as a 
priest, I asked the Lord to help me as I was about to start my 
mission of serving his Church. I came back with the talents of 
194 Marriages, 473 baptisms and 654 first communions, for 
which I thank the Lord every day.  

 تساءلتُ   مرة ٍ من   كم ف ، ما كافأتَني به  على  كلِ   األّول  يّها الكاهنُ أ يا  ، فالحمُد لَك يا ربّ    
العمَر في   مضيتُ أما   إذا   جبَ عَ  فال    " ؟ إليَّ   بهِ   أحَسنَ   ماعلى   للرب  أُقّدم  ماذا  : "

  .  نفسي إلى تقديس ِ   الحثيث   ايَّ سعَ مَ   لمساندتِه   هحمدِ 

لكنيسٍة ا واةِ ن : عشرين سنة إلى ُرُسِلهِ  قبلالذي ضّمني  للربِّ جدد  مت  جميلٍ   ُعرفانُ  هو  قداسي
  رُّ سِ ف  ، نالذات في سبيل اآلخري  بذلَ   نَ ُأحسِ   كي متواصلتضّرع ٌ  و صالتي  هي   ،  متجّددةال

  .   األرض  على لعَمِل المسيِح   مستمرة ة ـحيّ  شهادٌة هو   المقّدس   الكهنوتِ 

نتأّمل بعمل يسوع الذي أراَد أن يُطّهَر رة الصّوم، وفي أسبوع شفاء األبرص ونحُن في بداية مسي
ومع ذلك أرسله لكي . ، مانعًا إيّاه من أن ُيخبر أحدًا، فعابد الرّب ال يُماحك وال يصيحاألبرص

تألََّم يسوع في أعماقِه ال بسبب مرض األبرص . ولكنَُّه ما عاَد يقدر أن يدخل مدينة ُيخبَر الكهنة



 4

دلَّ على ." ِشئُت فأطهر: "وحين قال. يصبح مثل وحوش البّريةففقط، بل بسبب إبعاد اإلنسان 
فهذا القدير الذي . انتهَر يسوع األبرص وكأنّه ندَم على عمٍل يتّم في العَلن. مشيئته بأن ُيخّلص

   .ُيجري المعجزات، أراَد مسيرته منذ اآلن كعبٍد طائع حّتى الموت والموت على الّصليب

فبتضحيِتنا . علينا نحُن بدورِنا أن نتناسى بَرص غيرنا، وأن ننظُر نظرة محّبة تجاه جميع أخوتنا
  .وتعاونِنا نُبدي احترامنا لكنيستنا ونرفع شأنها عالياً 

 ، و ةونتعّرف إلى محّبة يسوع في حياتنا اليومي كنيسَتنا حفُظ نَ لطائفتنا   ومحبتنائنا بوالأحبائي ،  
التضامن و    في  بـََررة   اءٍ ـأبن  إلى اليوم   اوطننَ أحوجَ   ما  و ، وطَننا  نحفظُ  يسِتنا بوالئنا لكن

والذي يدعو إلى محّبة  2007جّرد، تماشيًا مع رسالة غبطة أبينا البطريرك لصوم تال و الصدقِ 
 .الوطن

I keep on thanking the Lord for his many blessings saying: 
“Lord make my life for you, about you and through you.”  

   ، و التجّرد و المسؤوليةِ   روحَ  فينا  يَ نمِّ يُ  أن  و َدنا مقاصِ   تَ ثبِّ يُ أن   الرب يسوع إننا إذ نسأل   
الذين    كلَ   من القلبِ   كرُ ــش، ن همِ عَ نِ   العمل في حقلِ   ومتابعةِ   األمانةِ  لحفظ ِ  انَ عزائمَ   يشّددَ ُ◌◌ُ 

 مستمطراً  على الجميع  الحضورباو    باالعدادِ    واءٌ ـسَ   هذه  الذكرى المباركة   الحياِءِ◌◌ِ   والمِ عَ 
  و  كَ في و  لكَ   هاإلهي  حياتي كلَّ   يا  ربي و  إجعلْ  : ردداً  صالة الشكرانو مُ ه الرب و بركاتِ   مَ عَ نِ 

  . ، آميـن  كَ لِ أج  من

  

   كندا  - ، ليمنغتون أنطونيوس الكبير، مار  2007شباط  24في 

  زويـنجرجي الخوري  إيلي 

 


