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مزار سيدة لبنان – حريصا
يف العام  ،1904ذكرى اليوبيل الخمسيني لعيد «الحبل بال
دنس» ،هذه العقيدة التي أعلنها قداس ُة البابا بيوس التاسع عام
 ،1854ق ّر َر غبط ُة البطريرك املاروين الياس الحويّك والقاص ُد الرسويل
املطران كارلوس دوفال ،تخليدا ً لهذه الذكرى ،إنشا َء أث ٍر ديني ثابت
يف لبنان.
فاقرتح األب لوسيان كاتّان ِ
رئيس اآلباء اليسوع ّيني يف الرشقِ
آنذاك ،بناء متثا ٍل كبريٍ ميك ُن مشاهدتُه من مساف ٍة بعيدة ،يك يبقى
شاهدا ً عىل تكريم اللبنان ّيني ملري َم وتعلّ ِقهم بها.
وافق البطريرك الحويّك والقاص ُد الرسويل عىل تلك الفكر ِة وتب ّنياها بحامسة .فقررا إنشاء
«مزار سيدة لبنان» عىل تلة حريصا.
كتب القاصد الرسويل رسال ًة إىل الدوائر الرومانية ليطل َعهم عىل تلك الفكر ِة .وطلب
َ
البطريرك الحويّك من األب نعمة الله مبارك ،الرئيس العام لجمعية املرسلني اللبنانيني املوارنة
رشاء األرض.
يف شهر ترشين األول سنة  ،1904وضع الحجر األسايس للمرشوع.
ويف األحد األول من شهر أيار  ،1908جرت حفلة التدشني برئاسة البطريرك الياس الحويّك
والقاصد الرسويل فريديانو جيانيني .وتح ّدد األحد األول من شهر أيار من كل عام «عيد سيدة
لبنان».
منذ التأسيس ،ق ّرر البطريرك املاروين والقاصد الرسويل ،إسناد خدمة املزار الروحية
والرسولية إىل آباء جمعية املرسلني اللبنانيني املوارنة.
عام  ،1954زار الكاردينال رونكايل املزار (البابا القديس يوحنا الثالث والعرشون) يف مناسبة
مرور خمسني سنة عىل تأسيس املزار.
يف  10أيار  1997زار البابا القديس يوحنا بولس الثاين املزار ووقّع فيه اإلرشاد الرسويل
بعنوان «رجاء جديد للبنان» ،والتقى الشبيبة.
يف  15أيلول  ،2012زار قداسة البابا بنديكتوس السادس عرش املزار واحتفل بالذبيحة اإللهية.
حب البطريرك املك ّرم لسيدة لبنان ،الذي ك ّرس
إن «مزار سيدة لبنان» ال يزال شاهدا ً عىل ّ
لها وطنه والرشق ووضعهام تحت حاميتها.
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نبذة عن حياة املك ّرم البطريرك الياس بطرس الحويّك
هو إبن الخوري بطرس الحويّك من حلتا – البرتونُ .ولد فيها يف
أواخر كانون األ ّول سنة .1843
السيّدة –
رس العامد يف  5كانون الثّاين سنة  1844يف كنيسة ّ
قبِل ّ
حلتا .مدرسته األوىل كانت سنديانة الضّ يعة.
بزغَت دعوته الكهنوت ّية عن صغر ،فبدأ دراسته الالهوت ّية يف
كفرحي سنة  ،1851وبعدها انتقل إىل غزير سنة  1859ومنها إىل روما
عام .1866
سي َم كاه ًنا يف  5حزيران .1870
رسه سنة .1872
ع ّينه البطريرك مسعد كات ًبا ل ّ
يف  14كانون األ ّول سنة ُ ،1889رقّي إىل درجة األسقف ّية ،مطران عرقا رشفًا ونائ ًبا بطريرك ًّيا.
ّأسس جمع ّية راهبات العائلة املق ّدسة املارون ّيات سنة .1895
يف  7كانون الثّاين سنة  ،1899انتُخب بطريركًا للكنيسة املارون ّية.
ّأسس مزار سيّدة لبنان يف حريصا سنة .1908
مثّل لبنان لدى عصبة األمم طال ًبا االستقالل بعدما حظي بثقة اللّبنان ّيني عمو ًما سنة .1919
بسعيه وحضوره ،أعلَن الجرنال غورو دولة لبنان الكبري يف األ ّول من أيلول سنة .1920
بسالم يف  24كانون األ ّول ،ليلة عيد امليالد سنة .1931
رق َد ٍ
يف  12أيّار  1936نُقل جثامنه من بكريك إىل دير العائلة املق ّدسة – عربين بطلب من
ال ّرئيسة العا ّمة لجمع ّية راهبات العائلة املق ّدسة املارون ّيات آنذاك،
وما زال رضيحه هناك ذخرية قداسة وبركة لل ّراهبات والوطن واملؤمنني طالبني شفاعته.
يف الخامس من متّوز سنة  ،2019وقّع قداسة البابا فرنسيس مرسوم إعالنه مك َّر ًما.
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َصال ُة ت رَْب ِ
ِيك مِتثال املك ّرم البطريرك الياس بطرس الحويّك
بدء االحتفال
(يلبس البطريرك البطرشيل ويقف أمام النصب ويقف خلفه األساقفة والكهنة واملؤمنون)

البطريرك

اآلب واالبنِ وال ُرو ِح ال ُق ُد ِس اإلل ِه ِ
الواحد .آمني.
باسم ِ
ِ

البطريرك

اآلب الق ّدوس يا َم ْن ق ّد ْس َت سري َة حيا ِة أبينا البطريرك الياس الحويّك وباركتَه
أيُّها ُ
ِ
فعاش حياتَه باالتّكال عىل عناي ِت َك مك ِّر ًسا ذاتَه لخدم ِة
السامويّةَ .
بفيض نِع ِم َك ّ
كل ظروف حياتِه.
بي ِت َك وخدم ِة القريب متّ ِح ًدا َبك يف ِّ
ومل يبتغِ يف ِ
عيشه كنوزًا وأمجا ًدا ،إنمّ ا رضاك يف الحياة واملامت ،فق ّد َم ذات َه تقدم ًة
تسابيح الربكات
ح ّي ًة مق ّدس ًة عىل مذب ِح الكنيسة والوطن .وفاضت من شفَت ْيه
ُ
كل أوقات حياتِه :يف األفراح
السامويّة ،فعطّ َر حياتَ ُه بالشّ كران الدائم َلك يف ِّ
ّ
والصعوبات.
واألحزان ،يف ال ُي ِ
رس ّ
واختار والدت ََك الكلّية القداسة أ ًّما وشفيع ًة له وألبنائه املؤمنني ،وكلَّلها «سيدة
لكل
بالصالة والتّقوى ِّ
عىل لبنان» وأوىص بإكرا ِمها وتالو ِة مسبح ِتها ،فكان مثالاً ّ
الذين عاشوا معه،
إليك أيها اآلب نرف ُع صالتَنا اآلن ،طالبني بشفاع ِة مري َم العذراء سيدة لبنان ،أن
تُظ ِه َر قداستَ ُه يف كنيس ِتنا وعاملِنا ،وان َ
ترأف بوط ِننا ،الذي طاملا أح َّبه وسعى إىل
استقاللِه ،فَتُعيد إليه السال َم والبحبوح َة واألمانَ ،ونرف ُع َ
إليك املج َد واإلكرا َم مع
ِ
الحي القدوس اآلن وكل آن إىل األبد.
اب ِن َك الوحيد ربنا يسوع املسيح
وروح َك ّ
آمني.
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نشيد «يا سلطانة الجبال والبحار»
كاهن

لنصل م ًعا النشيد الذي كتبه البطريرك املك ّرم الياس بطرس الحويّك لسيدة لبنان
يِّ

الجميع (بني جوقني)
الجوق
األ ّول

يا مري ُم ،سلطان َة الجبا ِل والبحار،
وشئت أن يكو َن ِ
ِ
ِ
لك رم ًزا.
أوتيت مج َده
ومليك َة لبنانِنا العزيز الذي

الجوق
الثاين

ثلج لبنان،
يا عذراء ضار َع ْت نقاوتُها َ
رف طهرِها ك َع ِ
وفاح َع ُ
رف زهو ِر لبنان ،وتسا َم ْت مرتفع ًة كاألر ِز يف لبنان.
َ

الجوق
األ ّول

زنبق حقولِنا إكليالً ِ
انعطفت ُح ُن ًّوا إلينا ،فات ِ
ِ
لرأس ِك،
نسأل ُِك ،يا من
ّخذت َ
وق ّم َة جبالِنا موطئًا لقدم ْيك،
حواليك ،وتبسطي ِ
ِ
يديك الطاهرتَني،
أ ْن ترمقي بنظرِك الوالدي مملكتَ ِك املمت ّدة

الجوق
الثاين

وتباريك هذه الناحية التي امتازت منذ األجيا ِل األوىل بإكرا ِم ِك وال ّدفاع ِ
عنك.
تعطّفي أيّتها األ ُّم الحنون واحفظي الوئا َم والسال َم يف هذه البالد،

الجوق
األ ّول

قلوب بنيها إميا َن األجداد .احرسيهم من الضال ِل وال ّنفاق كام ِ
فعلت إىل اآلن،
وع ّززي يف ِ
أي ح ّبه إيّ ِ
اك ح ًّبا صادقاً.
وال تسمحي بأ ْن يفق َد لبنانُنا مصد َر ق َّوتِه ومنشأَ جاملِهّ ،

الجوق
الثاين

نتوسل ِ
إليك ،أيّتها امللكة القادرة،
وأخريا ًّ ،
قدميك واملتّفق عىل إكرا ِمكِ
ِ
الرشقِ
املسيحي املرتامي عىل
كل
بأ ْن تمَ ُ ِّني عىل ِّ
ّ
ومحبّ ِت ِك

الجوق
األ ّول

أ ْن يتّ ِح َد باإلميان والخضوع البنوي لكريس بطرس،
ِ
ندعوك مبلء املسرّ ة سلطان َة لبنان وسائر املرشق .آمني.
لكيام
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صالة بيت من املسبحة عىل ن َّية لبنان يف يوبيله املئوي
كاهن

ّكل عىل السياس ِة ،بل
أستطيع أن أت َ
إن البطريرك املك ّرم كتب يف رسائله« :أنا ال
ُ
ِ
ِ
ِ
عىل الله وعىل املسبحة» وقد تالها طوال حياته وش ّجع املؤمنني عىل تالوتها .ل َنتْ ُل
م ًعا بيتًا من املسبحة عىل نيّة لبنان ،طالبني من الله بشفاعة سيدة لبنان ،ويف
يحمي وط َننا من أطام ِع الطامعني ،ويمَ ُ َّن عىل أبنائه سن َني
بداية املئوية الثانية ،أن
َ
خريٍ وبركة وطأمنينة.

البطريرك

أبانا الّذي يف الساموات،
ليتق ّدس اس ُم َكِ ،
ليأت ملكوت َُك،
لتك ْن مشيئَتُك ،كام يف السامء كذلك عىل األرض.

الجامعة

أعطنا خب َزنا َ
كفاف يو ِمنا ،واغف ْر لنا ذنوبَنا وخطايانا،
كام نحن نغف ُر ملن َخ ِط َئ إلينا ،وال تُدخلنا يف التجارب،
لكن ن ّجنا من الرشير .آمني.
تتىل صالة «السالم ِ
عليك يا مريم» عرش مرات

علامين

السال ُم ِ
عليك يا مريم ،يا ممتلئ ًة نعمةً،
الرب ِ
معك .مبارك ٌة ِ
أنت بني النساء،
ُّ
ِ
ٌ
ومباركة مثر ُة بطنك سيّ ُدنا يسو َع املسيح.

الجامعة

يا ق ّديسة مريم يا والدة الله،
صل ألجلِنا نحن الخطأة،
يّ
اآلن ويف ساعة موتنا .آمني.

البطريرك

لآلب واالبنِ والرو ِح القدس،
املج ُد ِ

الجامعة

كام كان يف ال َبدء واآلن وعىل الدوام
وإىل دهر الداهرين .آمني.

البطريرك

يا سيّدة لبنان،

الجامعة

رضعي ألجلِنا.
ت ّ
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صالة التربيك

(يقف أحد الشاممسة قرب البطريرك وهو يحمل إناء املاء املقدّ س)
ِ
واأليقونات لِتذكا ِر إحساناتِك
الرب اإلله يا َمن ،ال ترتيض فقط بالتامثيلِ املصنوع ِة
البطريرك أيّها ُّ
ِ
ِ
ِ
الكل قُ ْد ُس ُه ،بل ترتيض
الخالصيَّة وظهوراتك اإللهيَّة لبني البشرَ وإلكْر ِام وتمَ جيد اسم َك يَّ
ِ
أيضاً بعود ِة التائبني إىل ِ
بصلوات والدتِك مري َم
املسيح إل ُه َنا،
البيت الوالدي .نسأل َُك أيُّها
ُ
ِ
ِ
وبصلوات املك ّرم البطريرك الياس الحويّك ،ان
وبصلوات ال ّرسلِ الق ّديسني،
العذرا َء
َ
بوجوب ِعبا َدتِ َك وإكر ِام والدتِ َك ،ف َينالَوا
تبارك هذا ال ُّن ُص َب ،ليذكِّ َر جمي َع الناظري َن إليه
ِ
ِ
ِ
بشفاعتها طلباتهِم الصالحة.
(البطريرك يتابع الصالة وينضح باملاء املقدّ س النصب عند إشارة الصليب (†) ضمن النص)
خالق جميعِ الربايا العقل َّية ِ
والحس َّية ،وصان ُع الساموي َني واألرضيني
الرب االلهُ ،
البطريرك أيّها ُّ
وما تحت األرض ،يا من تمََّ ْم َت كنيستَ َك عىل مثا ِل بيع ِة األبكا ِر املكتوب َني يف السام ِء
ُدس ُهِ ،
ارتض أن تظل َِّل ميي ُن َك
الذين يخدمون ََك ويخدمون إب َن َك الوحيد ورو َح َك الكيلّ ق ُ
† القويّة والقديرة هذا ال ُّن ُص َب ،وتباركَ ُه † ،وتق ِّد َس ُه † ،لعباد ِة اس ِم َك املك ّرم ،حتّى أ ّن
نقي ،ينالون طلباتِهم الصالحة
حق ،ويرضعون إليك ٍ
جمي َع الذين يدعون ََك بإميانٍ ّ
بقلب ٍّ
ِ
ويق ّربون النذو َر والقرابني فيكسبون عالجاً وشفا ًء ألجسا ِدهم وخالصاً
لنفوسهم ،بنعم ِة
َ
يليق املج ُد
ابنك الوحيد الهِنا وربِنا يسو َع
املسيح ورحم ِت ِه ومحب ِته للبرش ،الذي معه ُ
َ
واإلكرا ُم مع ِ
روح َك األقدس الصالح واملسجو ِد ل ُه واملحيي واملساوي َلك يف الجوهر اآلن
وكل آن إىل األبد .آمني.

كاهن
الجميع
الجوق األ ّول
الجوق الثاين
الجوق األ ّول
الجوق الثاين
الجوق األ ّول

صالة ختامية

نصل م ًعا من أجل إظها ِر قداسة البطريرك الياس الحويّك
يف ختام هذا االحتفال يّ
(بني جوقني)
أنت اخرتتَ أبانا البطريرك الياس الحويّك راع ًيا لشعبك
اآلب الق ّدوس َ
أيُّها ُ
وجعلتَه عىل مثالِ َك أبًا عطوفًا ومدبِّ ًرا حكيم
مبواهب ِ
روح َك الق ّد ِ
وس ومنحتَه نعم َة
أنت ز َّو ْدت َه بربكاتِ َك وراف ْقتَه بعناي ِت َك وأنَ ْرتَ ُه
ِ
َ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
تعمل ملجد جود َك
تأسيس جمعيّة رهبانيّة عىل مثال العائلة املقدسة ُ
اإللهي األعظمِ
ِّ
وخريِ ال ّن ِ
فعاش وماتَ برضاك
فوس َ
نسأل َُك باسم اب ِن َك يسوع وبشفاعة أ ِّمنا مريم والق ّديس يوسف البتول
أن ت ُظ ِه َر قداستَه يف كنيس ِتنا وعاملِنا ولتك ْن سري ُة حياتِه رسا ًجا ين ُري بيوتَنا و ِعيالَنا
وفضائِلُه قدو ًة لنا تزي ُدنا إميانًا وتع ّمقًا يف معرفَ ِة يسوع ومحبّ ِته
َلك املج ُد إىل األبد .آمني.
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مينح بركته الرسول ّية إىل

الرابطة املارونية

ب�سخ�س رئي�سها الأ�ستاذ نعمةاهلل اأبي ن�رص
واأع�ساء الهيئة التنفيذية ٢٠٢٢-٢٠١٩

تعب ًريا عن الشكر لتقدميمه متثال

املكرم مار اليا�س بطر�س احلويك
البطريرك
ّ
مؤسس مزار سيدة لبنان
ّ
مبناسبة اذلكرى املئوية األوىل دلوةل لبنان الكبري

عن كرسيّنا يف بكريك

 +الكاردينال مار ب�شاره بطر�س الرّاعي

يف ٢٠٢٠/١١/٢٢

بطريرك اأنطاكيَة و�شائر امل�شرق

مطابع الكرمي ،جونيه  -لبنان

نصب املك ّرم البطريرك مار الياس بطرس الحويّك
َع َمل الف ّنان الن ّحات باسكال القايض
فكرة وتصميم األديبة سوزي الحاج

يعني نصب “ ”Keep Calm & RosaryOnاملحافظة عىل السالم من خالل صالة مسبحة الوردية.
املصل» ،الذي ال يعتمر الطابيّة البطريركية وال يلبس الشارات البيعيّة،
يّ
إنّه ميثّل «البطريرك
وال يتّشح باألوسمة الرسمية .مالمح وجهه الصافية ويداه املمسكتان باملسبحة توحي بالثقة
بالعناية اإللهية وباإلت ّكال عىل مريم .يجلس عىل جانب من املقعد وكأنّه يرتك مكاناً لغريه ،ال
وكل املؤمنني عموماً للمشاركة يف املسبحة ،التي اعتاد عىل صالتها يومياً
بل يدعو أبناءه املوارنة ّ
وقد أوصاهم بتالوتها.
هكذا أرادت «حركة شبيبة رسل الورديّة والسجود» ( )RAYAاملنبثقة من رابطة جامعات الصالة
 ،RosaryOnأن تك ّرم من خالل هذا النصب رجل العظائم وبدعم من الرابطة املارونيّة.
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