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

  ، السيادة أصحابُ 

  ، األفاضل العامين اآلباء ُقدسُ 

  ، آبائي األجّالء

  ،سين و المكرسات أخوتي المكرّ 

  السعادة، أصحابُ 

  ،  األحّباء أخواتي  إخوتي و

 بطريرك أبينا ال غبطةِ  س السادس عَشر، وو كتُ يالبابا بند  قداسةِ  تهاني   لىإ مُّ  َأض     
وزيف خوري السامي سيادة المطران ج ، و بطرس صفير الكّلي الطوبى نصر اهللا  مار 

سيامتي العشرين لذكرى في ال ، العميقين  إلى اهللا  القدير متناني إ و شكريَّ  االحترام
 مار مارون أبرشية  إطارِ  الكندية في  في األصقاعِ  الرعوية  للخدمةِ قادتني التي الكهنوتية 

  ،دا كن  -

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

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



البابا   عليه  أكدَّ  ما و هذا   العائلة قلبِ من  عُ تنبَ ◌َ   الكهنوتيةَ  الدعوةَ  إنإخوتي ، 
في  للعائالت   الدولي الخامس اللقاءِ  الماضي في   وس السادس عشر  العامَ بنديكتُ 

  اسبانيا 
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إلى   فما دعوتي."  إلى األجيال اإليمان   نقلِ ل  هي النواةُ  أن  العائلةَ  "عنوان و كان  ب
  من  إيمانٍ  و معرفة ، عائلتي  إلّيّ◌َ◌َ◌◌َ  هقلتما نَ ل  الكهنوت إالّ نتيجةً 

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

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

  منهذا  ان  الشكر  في قداسِ  معنا ليحتفلوا  أتوا  الذين   كلِ   الىأيضاً  اليوم   و الشكر ُ 
 نسيَبّي  و خاصة ً الحاضرين  معنا  سات سين و المكرّ المكرّ االخوة من  و صدقاء أو  هل ٍ أ

 من لينا  إ االول   لمجئِ   جمعيَتهما  اللذين  إستأذناو ناجي  فؤاد   الفاضليناالبوين 
اآلن    نردِّدَ  ُ أن   فيطيُب لي ، الالتينيةفي  أميركا    األرجنتين  بالدِ الثاني  من  فرنسا و

  ."معا ً   اإلخوةُ  يجتمَع  أن   أجملَ   ما : "المزامير   مع  صاحبِ 

 مسيرتي  الكهنوتية أن   في  بدايةِ   الربَّ   سنة سألتُ  قبل عشرينَ  ولى في عظتي األ    
َدنييُ  هذا   الى أحِمُل   اآلن كالخادم األمين ا أنذا ه  و المقدس ذَبَحُه مَ  ألخُدَم   شدِّ
التي   تلك مع  رسالتي الكهنوتية   في بدايةِ الرب  إيّاها  منحني ◌َ   التي  تِ الوزنا   مذبحال
 . به  العنايةُ  تني الذي أوكلَ   في القطيعِ المقدسة   األسرارَ   ممارستي  من خاللها  بتُ سِ كَ 
  يسوع ا الربُ لن  وفـََّرها  ثمينة وديعة ٍ كعليها    نتُ اؤتمِ األسرار  التي  تلك  بأمانة ٍ  حتُ نَ فمَ 
  .  على الصليب  الطاهر  دمهب



على   تال  الذي ول نخ جيروم  :في  لبنان  العماد   ـرَّ سِ   همنحتُ ◌َ  طفٍل   أّولِ   فمن 
   في كندا  المقدس سـرَّ ال  ذلك ه منحتَ  طفل ٍ   آخرِ  الى  بولس  الرسول   ◌َ  رسالة  مسامِعنا
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 هم عددُ  بلَغ  المسيح   جدداً  لكنيسةِ   أعضاءَ  ديمي بتق عيداَ ◌ً ـس تجعلني  طويلة  مسـيرةٌ 
  داً ،معمَّ طفالً    473 حتى اآلن 

سيامتي    داةَ غَ هم  ولُ كان  أفالمقّدس   الزواج م في سرِّ همعتُ جَ  الذين مسيرة في أما
هم  البكر  مع  إبنِ لنا  مان  سيقدّ  ذين لال  يوّال عازار جورج و :في لبنان الكهنوتية 

 194فيها الزيجات   عددُ   بلغَ   مثمرة  مسيرةٌ  لقد كانت. .. القداس  في هذاين القراب
الى هم  تُ قدمّ َهيأتهم  و  الذين   عددُ   فقد  بلغَ  المناولة  االولى في  مسيرة  و زواجاً ،

  ُمثبَّتا ً  ولدا ً   654 لقربانة  االولى ا

التعليمي و منها  االنساني و   يةلمختلف االسرار و الواجبات  الدينممارستي    عدا ،هذا 
 لمدى  ا ً يومي  ا ً إمتحان لي   كانت  بالنسبةِ   متنامية  ٍ كنيسةل  االعماري حتىو  االنمائي
  كلِ مع    و   ابناِء  الرعايا  التي  خدمتهاالبشارة  الجديدة  مع   يعيش للرب و محبتي 

   .ة الكهنوتي  خدمتي على طريقِ  هم  العناية ُ تْ عَ ضَ وَ   منْ 

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

  .  نفسي إلى تقديس ِ   الحثيث   ايَّ سعَ مَ   لمساندتِه   هالعمَر في حمدِ   مضيتُ أ

 واةِ ن : عشرين سنة إلى ُرُسِلهِ  قبلالذي ضّمني  للربِّ متجدد    جميلٍ   ُعرفانُ  هو  قداسي
الذات في   بذلَ   نَ ُأحسِ   كي متواصلتضّرع ٌ  و صالتي  هي   ،  متجّددةاللكنيسٍة ا



  لعَمِل المسيحِ   مستمرة ة ـحيّ  شهادٌة هو   المقّدس   الكهنوتِ   رُّ سِ ف  ، نسبيل اآلخري
  .  األرض  على
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 ◌ِ  أب عيدِ ال  صاحبُ التي اعطانا   اياها    الحيّـة الشهادة َ معاً    نتأّمل ل من هنا     
 واقعية أموٍر    تاريخية و  بحقائقَ   تذّكرناالتي  ُ   حياتهِ  سيرةِ ممن  خالل    الطائفة  المارونية

  ،ة الحيَّ  الموارنة  في  كنيسة  المسيح   تجّذرِ مدى    تظهر◌ُ 

 حَ تفتَّ ا بين الجيلين الرابع والخامس ، َ عاَش في شماِل سوري و الذي ولدَ  مارون  القّديس ف 
 و باكرًا للحالِة الروحية تأّلَم  ، و المسؤولية و على المعرفةِ  في مطلِع شبابه ضميُره 

َ◌ك◌َ   و الناسَ  فهجَر . محيطه   بناءُ ها  أالتي  عاشَ  األخالقية     بّرية ،في ال  تنسَّ

عنها  قال التي    الحنطة حّبةِ ك آلخرين ل  َ◌مثًال  ليحيا  و مادياته الم الع ماَت عن و 
 تأتي ف  ماَتت إن   و، ً◌  األرض تبقى ُمنفردة  في  تْ تمُ ◌َ   و لم تَقعْ  إن  :يسوع   الربُ 
  ." كثير ◌ٍ  بثمر

  إجتماعية  حضارةً  و، ٍ◌  إيمان عقيدة َ  المارونيةُ  ُوِلَدت  ، و ُدِفنَ  ماَت مارون و    
  اّتخذتُه شفيعاً إليمان  مارون ، ف  موالية جماعات ٍ   و أديارا ً    هالمحيط كلِ إنتشرت في  

  الشعبُ ذلك   ُسّمَي حتى   سارت على ُخطاه وو النهج    ◌ِ  باالسم  نَتَسَبت إليهإ و لها 
  ها  عميقةً  فيضاربةً  جذورَ   المارونية الكنيسة ُ و  تكوَّنت  معه   بالموارنة  المتكاثر 

  . و القداسة  الشهادةِ من ٍ◌  طويل تاريٍخ   ظلفي   كما  في الغرب  الشرقِ 

 نا قديسُ   فيما،  السماويبالمجِد  نعمون يَ  قاطبة ً االرض ِ أّن  قّديسي   نرىمن هنا   
تنتسب  مجاهدة   بمجِد  كنيسةٍ كما  في  السماء    األرضِ  على   َ◌ينعمُ  ه وحدَ  مارون 



  ُيضيئونن  كبار قّديسيب و، ه مَ ـسإ  لُ يحمِ ◌َ   مناضلٍ   بشعبٍ و  ،إليه  باالسم  و الفخر 
 الذين... الحرديني رفقا و  شربل و الماروني من  ثالوثال  خاصةً و  بعجائبهم ه كلَ   العالم َ 

  ، االيمان و الفضائلقوةِ    ي ف مارون مهم  معلّ  ذَو حَ  وا ذَ حَ 
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  حّبةَ  منه   وقَ ذتيَ  دون  أن  عنايا    في كرمِ لسنواتٍ   ِمَل عَ الذي   شربل  القديسف 
سكران  الالقديس ب  ُلقِّبَ ف ... حتى الثمالةخمراً    الربِّ  من كرم ِ  نـََهَل◌َ   واحدة  بٍ نَ عِ 

  .  مارون كنيسة   فيِ  طويلة  ◌ٍ  قداسة مسيرة ِ   من  برةٌ هذه  عِ  ...باهللا 

  رعيةَ   وَزرَعَ   و  مَ لََّ◌َ◌َ◌َ◌َ◌◌َ عَ  الذي   هذا  القديسِ  المؤسس  يدِ بع   نحتفلُ   و نحن 
في  ن  متضامنو  ه تالميذُ   كان  كيف رى نَ  ،في  هذا  الشرق  ◌ً  عائلة  عائلةً  المسيح 

  المسيحفي   ا ً واحدٍ انوا ك،   معاً   نيستشهدو   ويفرحون  معاً   السّراء  و الضّراء 
  .  هتعاليمِ  و  للمسيح  شهادةِ ال و ◌ِ  بااليمان قوية ٍ   كنيسةٍ من  تكوين    فتمكَّنوا

 ما  و ، وطَننا  نحفظُ  بوالئنا لكنيسِتنا  ، و كنيسَتنا حفُظ نَ ئنا  لطائفتنا  بوالأحبائي ،  
التضامن و    في مارون  مار     تالميذِ   على  مثالِ  بـََررة   اءَ ـأبن  إلى اليوم   اوطننَ أحوجَ  
   .جّرد تال و الصدقِ 

ه  القديس  َصفيِّ   بشفاعةِ  الصالحة  َدنا مقاصِ   تَ ثبِّ يُ أن   الرب يسوع إننا إذ نسأل   
  األمانةِ  لحفظ ِ  انَ عزائمَ   يشّددَ ُ◌◌ُ    ، و التجّرد و المسؤوليةِ   روحَ  فينا  يَ نمِّ يُ  أن  ومارون  
  ا  الحياِءِ◌◌ِ لوا معنمِ الذين  عَ   كلَ   من القلبِ   كرُ ــش، ن همِ عَ نِ   العمل في حقلِ   ومتابعةِ 

و كاهن الرعية الحبيب  و خاصًة  الحضورباو    باالعدادِ    واءٌ ـسَ   هذه  الذكرى المباركة 



  إجعلْ  : ردداً  صالة الشكرانو مُ ه الرب و بركاتِ   مَ عَ نِ  مستمطراً  على الجميع مساعديه 
  . يـن ، آم كَ لِ أج  من  و  كَ في و  لكَ   هاإلهي  حياتي كلَّ   يا  ربي و
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