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البطريرك صفير: وصلنا الى ھذه الحالة من التشرذم  الننا ابتعدنا  عن الدين و عن 
 المبادىء التي عاشھا  القديس مارون و تالميذه  في  االيمان و الفضائل و التقشف
  و تساءل صفير : أتريدونني ان احمل العصا  بوجه الموارنة لكي  يتوحّ دوا ؟

 
و تساءل بحسرة  ظاھرة عما اذا كانت اللبنانيون مستمرون في التوافد الى ديار 

 االغتراب
 في  مناسبة  قداس الشكران للخوري ايلي جرجي زوين

 
و الكاھن في  المرشد الروحي  في  الجيش الكنديالخوري ايلي زوين إحتفل        

لمناسبة  جسر الباشا  -لياسافي كنيسة مار ابرشية  الموارنة في كندا  بقداس الشكران  
فؤاد زوين و  الراھب اللبناني الذكرى العشرين على سيامته الكھنوتية عاونه فيه نسيبيه 

  ناجي زوين و قد أتى المرسل اللبناني ، ولھذه المناسبة من فرنسا الى  لبنان  قد اتى 
من رجال حشد  حضر القداس ، كما   االرجنتين منبعد غياب طويل  صيصا ًخ

يتقدمھم الرئيس العام للرھبانية المارونية المريمية االباتي سمعان ابو عبدو   االكليروس
للبنانيين االباتي  خليل  و االب  العام  للمرسلين  ارين ، و اعضاء من مجلس  المدبّ 

نمر و رئيس  كاريتاس لبنان االب لويس سماحه و الخوراسقف  و االباتي سعد علوان 
و ، عبرين  –و العائلة المقدسة ، رئيسات العامات لراھبات الوردية و الالياس الحايك 

 انيات  المارونيات للقديسة رفقا بن، و الراھبات اللحراش -راھبات مار يوحنا المعمدان
و فد االخويات برئاسة رئيسة اصدقاء القربان السيدة منى نعمه  و ،و حبوب في جربتا 

وري زوين ،خلاالذين قدموا درعا ً تكريميا ً الى   
ن الدكتور فريد الخازن و جيلبيرت زوين و و رؤساء بلديات و النائبا الحاضرينو تقّدم 

  ايلي و رئيس جامعة آل زوين كسروان ،  – و يحشوش و عين الدلبة مخاتير طورزا 
  و المستشار القانوني المحامي انطوان زخيا صفير،،زوين  صھيون 

تھنئة   كلمة  و بعد  االنجيل تليت ،ر  و نورسات لوميا كما  حضرت  محطتي  تيلي 
من البطريرك الماروني مار  و أخرى كتوس  السادس عشرخاصة من قداسة البابا بندي

و قد تالھا االب ھاني مطر المسؤول في اللجنة االسقفية للشؤون  نصرهللا بطرس صفير
كندا المطران   رون في، كما  ُتليت رسالة مماثلة من راعي ابرشية مار ماالليتورجية 

و قد  تالھا المونسنيور الياس الحايك أحد مؤسسي االبرشية المارونية يوسف الخوري 
شكر فيھا  كل من  اوصله  الى  خدمة   جامعة  ، و القى الخوري زوين عظة في كندا 

، وصوال ً الى  الرعية  االغترابية  المريمية و االكليريكية الكھنوت  بدءا ً من عائلته   
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ث عن المزايا كما  تحدّ  ...مع  المنتشرين قام  به  حتى آالن  العمل الذي طبيعة  و شرح 

بمجد ٍ  ينعم   كونه قديسي العالم عن  سائر د  بھا القديس مارون و يتفرّ  ھا يتمتع  ب التي  
متجذر  في  الشرق  في  السماء و بمجد  كنيسة  مجاھدة على االرض و بشعب مناضل 

من شربل و المقدس الماروني  اسمه و بقديسين كبار كالثالوث يحمل  كما  في  الغرب  
زوين الخوري  اكدو  ،و نعمھم   يضيئون العالم  كله  بعجائبھم رفقا و الحرديني الذين 

و ما  طننا و لكنيستنا  نحفظ  لطائفتنا  نحفظ  كنيستنا  و بوالئنا  اننا  بوالئنا  :"في عظته 
مارون في التضامن و القديس  مثال تالميذ  وطننا  اليوم  الى ابناء  بررة على  احوج  

مأدبة  تكريمية  في مطعم  خيمة  كيروز  و بعد القداس  اقيمت " ... التجرد الصدق و 
و القى خاللھا  االباتي  سعد نمر المريمي كلمة المناسبة شرَب خاللھا  الجميع  نخب 

من وحي  المناسبة  كما  القى  الخوري  سمعان بطيش كاھن رعية غوسطا  كلمة وطنية 
كما عرض فيلم  وثائقي عن السيامة ، فيھا  فضائل  القديس مارون   ددََّ◌◌ّ عَ  شعرية  

 الكھنوتية  يعود تاريخه الى عشرين سنة خلت ، 
و كرم  ده  و سعامن آل زوين و نخول و  وفد في  ساعة  متأخرة  و على االثر توجه  

رئيس شخص في  مقدمھم  الكھنة  ايلي و ناجي و فؤاد زوين و  مئة اكثر  من    ضمّ قد  
الى الصرح  البطريركي سمير نخول   كسروان - جامعة  آل زوين و مختار عين الدلبة  

الطائفة بشفيع صفير و تھنئته مار نصرهللا  بطرس   في بكركي لشكر البطريرك 
كلمة  عن فيھم    لقاءات  التھنئة بالعيد ، و القىتم البطريرك صفير خبه  المارونية و 

اننا وصلنا و بكل اسف الى ھذه الحالة  المزرية "...القديس مارون و فضائله مشيرا ً الى 
عن المبادىء  التي الدين و عن في  حياتنا  اليومية في البلد الننا  ابتعدنا   من التشرذم 

لجمع  عن الحلّ  و تساءل ،"  ...االيمان و الفضائل و التقشف عاشھا  القديس مارون في
 بوجه  اتريدونني ان احمل  العصا  "..:بالقول   الموارنةو خاصة بين  وف الصف

، "  ...؟ دوايتوحّ  لكي و زعمائھم   الموارنة   
  للكھنة الثالثة التوفيق في مھامھم  في ديار االغتراب سواءو تمنى البطريرك  صفير 

و حّملھم  تحياته و تمنياته  لكل  اللبنانيين كندا او االرجنتين او فرنسا  ان ذلك في أك
لبنانيين   عما  اذا  كان ھناك  من مھاجرين بحسرة  كبيرة  : "...  المنتشرين  متسائال ً 

ليمنغتون في مقاطعة    و خاصة  الى  ديار  االغترابالى يتوافدون  يزالوا  ما  جدد 
 زيارته  لوفد شكر ل بعدما و ، التي  سبق  لغبطته  ان  زارھا  ..." الكنديةاونتاريو  

         .تذكارية  صورة ً  معه و اخذ  منحه بركته 
        


