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مزار سيدة لبنان – حريصا

بال  »الحبل  لعيد  الخمسيني  اليوبيل  ذكرى   ،1904 العام  يف 
عام  التاسع  بيوس  البابا  قداسُة  أعلنها  التي  العقيدة  هذه  دنس«، 
1854، قريَّر غبطُة البطريرك املاروين الياس الحوييّك والقاصُد الرسويل 
لهذه الذكرى، إنشاَء أثٍر ديني ثابت  املطران كارلوس دوفال، تخليداً 

يف لبنان. 

الرشِق  يف  اليسوعييّني  اآلباء  رئيِس  كاتيّان  لوسيان  األب  فاقرتح 
يبقى  بعيدة، يك  مسافٍة  كبريٍ ميكُن مشاهدتُه من  متثاٍل  بناء  آنذاك، 

شاهداً عىل تكريم اللبنانييّني ملريَم وتعليِّقهم بها. 

وافق البطريرك الحوييّك والقاصُد الرسويل عىل تلك الفكرِة وتبنيّياها بحامسة. فقررا إنشاء 
»مزار سيدة لبنان« عىل تلة حريصا.

وطلب  الفكرِة.  تلك  عىل  ليطلَعهم  الرومانية  الدوائر  إىل  رسالًة  الرسويل  القاصد  كتَب 
البطريرك الحوييّك من األب نعمة الله مبارك، الرئيس العام لجمعية املرسلني اللبنانيني املوارنة 

رشاء األرض.

يف شهر ترشين األول سنة 1904، وضع الحجر األسايس للمرشوع. 

ويف األحد األول من شهر أيار 1908، جرت حفلة التدشني برئاسة البطريرك الياس الحوييّك 
د األحد األول من شهر أيار من كل عام »عيد سيدة  والقاصد الرسويل فريديانو جيانيني. وتحديّ

لبنان«. 

الروحية  املزار  خدمة  إسناد  الرسويل،  والقاصد  املاروين  البطريرك  قريّر  التأسيس،  منذ 
والرسولية إىل آباء جمعية املرسلني اللبنانيني املوارنة.

عام 1954، زار الكاردينال رونكايل املزار )البابا القديس يوحنا الثالث والعرشون( يف مناسبة 
مرور خمسني سنة عىل تأسيس املزار.

الرسويل  املزار ووقيّع فيه اإلرشاد  الثاين  القديس يوحنا بولس  البابا  أيار 1997 زار  يف 10 
بعنوان »رجاء جديد للبنان«، والتقى الشبيبة.

يف 15 أيلول 2012، زار قداسة البابا بنديكتوس السادس عرش املزار واحتفل بالذبيحة اإللهية.

إن »مزار سيدة لبنان« ال يزال شاهداً عىل حبيّ البطريرك املكريّم لسيدة لبنان، الذي كريّس 
لها وطنه والرشق ووضعهام تحت حاميتها. 
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نبذة عن حياة املكرّم البطريرك الياس بطرس الحويّك

هو إبن الخوري بطرس الحوييّك من حلتا – البرتون. ُولد فيها يف 
أواخر كانون األويّل سنة 1843. 

ييّدة –  قِبل رسيّ العامد يف 5 كانون الثيّاين سنة 1844 يف كنيسة السيّ
يعة.  حلتا. مدرسته األوىل كانت سنديانة الضيّ

يف  الالهوتييّة  دراسته  فبدأ  صغر،  عن  الكهنوتييّة  دعوته  بزَغت 
كفرحي سنة 1851، وبعدها انتقل إىل غزير سنة 1859 ومنها إىل روما 

عام 1866. 

سيَم كاهًنا يف 5 حزيران 1870. 

عييّنه البطريرك مسعد كاتبًا لرسيّه سنة 1872. 

يف 14 كانون األويّل سنة 1889، رُقيّي إىل درجة األسقفييّة، مطران عرقا رشفًا ونائبًا بطريركيًّا. 

سة املارونييّات سنة 1895.  س جمعييّة راهبات العائلة املقديّ أسيّ

يف 7 كانون الثيّاين سنة 1899، انتُخب بطريركًا للكنيسة املارونييّة. 

س مزار سييّدة لبنان يف حريصا سنة 1908.  أسيّ

مثيّل لبنان لدى عصبة األمم طالبًا االستقالل بعدما حظي بثقة الليّبنانييّني عموًما سنة 1919. 
بسعيه وحضوره، أعلَن الجرنال غورو دولة لبنان الكبري يف األويّل من أيلول سنة 1920. 

رقَد بسالٍم يف 24 كانون األويّل، ليلة عيد امليالد سنة 1931.

بطلب من  سة – عربين  املقديّ العائلة  دير  إىل  بكريك  نُقل جثامنه من  أييّار 1936  يف 12 
سة املارونييّات آنذاك،  ة لجمعييّة راهبات العائلة املقديّ الريّئيسة العاميّ

وما زال رضيحه هناك ذخرية قداسة وبركة للريّاهبات والوطن واملؤمنني طالبني شفاعته.

يف الخامس من متيّوز سنة 2019، وقيّع قداسة البابا فرنسيس مرسوم إعالنه مكرًَّما.  

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



4

ثال املكرّم البطريرك الياس بطرس الحويّك مِيكمِ تمِ َصالُة تَبرْ

بدء االحتفال

 )يلبس البطريرك البطرشيل ويقف أمام النصب ويقف خلفه األساقفة والكهنة واملؤمنون(

باسِم اآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس اإللِه الواِحد. آمني.البطريرك

ْسَت سريَة حياِة أبينا البطريرك الياس الحوييّك وباركتَه البطريرك وس يا َمْن قديّ أيُّها اآلُب القديّ

اموييّة. فعاَش حياتَه باالتيّكال عىل عنايِتَك مكرًِّسا ذاتَه لخدمِة  نِعِمَك السيّ بفيِض 

بيِتَك وخدمِة القريب متيِّحًدا بَك يف كلِّ ظروف حياتِه.

َم ذاتَه تقدمًة  ا رضاك يف الحياة واملامت، فقديّ  ومل يبتغِ يف عيِشه كنوزًا وأمجاًدا، إنيّ

الربكات  الكنيسة والوطن. وفاضت من شَفتيْه تسابيُح  سًة عىل مذبِح  حييًّة مقديّ

األفراح  يف  حياتِه:  أوقات  كلِّ  يف  لَك  الدائم  كران  بالشيّ حياتَُه  فعطيَّر  اموييّة،  السيّ

عوبات.  واألحزان، يف اليُرِس والصيّ

»سيدة  املؤمنني، وكلَّلها  له وألبنائه  ا وشفيعًة  أمًّ القداسة  الكليّية  واختار والدتََك 

الة والتيّقوى لكلِّ  عىل لبنان« وأوىص بإكراِمها وتالوِة مسبحِتها، فكان مثااًل بالصيّ

الذين عاشوا معه،

إليك أيها اآلب نرفُع صالتَنا اآلن، طالبني بشفاعِة مريَم العذراء سيدة لبنان، أن 

تُظِهَر قداستَُه يف كنيسِتنا وعاملِنا، وان ترأَف بوطِننا، الذي طاملا أحبَّه وسعى إىل 

استقاللِه، فَتُعيد إليه السالَم والبحبوحَة واألماَن، ونرفُع إليَك املجَد واإلكراَم مع 

األبد.  القدوس اآلن وكل آن إىل  الحييّ  الوحيد ربنا يسوع املسيح وروِحَك  ابِنَك 

آمني.
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نشيد »يا سلطانة الجبال والبحار«

لنصلِّ مًعا النشيد الذي كتبه البطريرك املكريّم الياس بطرس الحوييّك لسيدة لبنان  كاهن

الجميع )بني جوقني(

الجوق 
األّول

يا مريُم، سلطانَة الجباِل والبحار،
ومليكَة لبنانِنا العزيز الذي أوتيِت مجَده وشئِت أن يكوَن لِك رمزًا.

الجوق 
الثاين

 يا عذراء ضارَعْت نقاوتُها ثلَج لبنان،
وفاَح َعرُف طهرِها كَعرِف زهوِر لبنان، وتساَمْت مرتفعًة كاألرِز يف لبنان.

الجوق 
األّول

ا إلينا، فاتيّخذِت زنبَق حقولِنا إكليالً لرأِسِك، نسألُِك، يا من انعطفِت ُحُنوًّ
َة جبالِنا موطئًا لقدميْك،   وقميّ

ة حواليِك، وتبسطي يديِك الطاهرتنَي،  أْن ترمقي بنظرِك الوالدي مملكتَِك املمتديّ

الجوق 
الثاين

فاع عنِك.   وتباريك هذه الناحية التي امتازت منذ األجياِل األوىل بإكراِمِك والديّ

تعطيّفي أييّتها األمُّ الحنون واحفظي الوئاَم والسالَم يف هذه البالد،

الجوق 
األّول

 وعزيّزي يف قلوِب بنيها إمياَن األجداد. احرسيهم من الضالِل والنيّفاق كام فعلِت إىل اآلن،
تِه ومنشأَ جاملِه، أييّ حبيّه إييّاِك حبًّا صادقاً. وال تسمحي بأْن يفقَد لبنانُنا مصدَر قوَّ

الجوق 
الثاين

ل إليِك، أييّتها امللكة القادرة، وأخرياً، نتوسيّ
إكراِمِك  عىل  واملتيّفق  قدميِك  عىل  املرتامي  املسيحييّ  الرشِق  كلِّ  عىل  مَتُنِّي  بأْن 

ومحبيِّتِك

الجوق 
األّول

أْن يتيِّحَد باإلميان والخضوع البنوي لكريس بطرس،
ة سلطانَة لبنان وسائر املرشق. آمني. لكيام ندعوِك مبلء املرسيّ
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صالة بيت من املسبحة عىل نيَّة لبنان يف يوبيله املئوي

، بل كاهن إن البطريرك املكريّم كتب يف رسائله: »أنا ال أستطيُع أن أتّكَل عىل السياسةمِ
ع املؤمنني عىل تالوتِها. لَِنتُْل  عىل الله وعىل املسبحة« وقد تالها طوال حياتِه وشجيّ
لبنان، ويف  الله بشفاعة سيدة  لبنان، طالبني من  نييّة  بيتًا من املسبحة عىل  مًعا 
بداية املئوية الثانية، أن يحمَي وطَننا من أطامِع الطامعني، ومَيُنَّ عىل أبنائه سننَي 

خريٍ وبركة وطأمنينة.  

 أبانا اليّذي يف الساموات،البطريرك
س اسُمَك، ليأِت ملكوتَُك،  ليتقديّ

لتكْن مشيئَتُك، كام يف السامء كذلك عىل األرض.

 أعطنا خبزَنا كفاَف يوِمنا، واغفْر لنا ذنوبَنا وخطايانا،الجامعة
 كام نحن نغفُر ملن َخِطَئ إلينا، وال تُدخلنا يف التجارب، 

نا من الرشير. آمني. لكن نجيّ

تتىل صالة »السالم عليكمِ يا مريم« عرش مرات

 السالُم عليِك يا مريم، يا ممتلئًة نعمًة،علامين 
 الربُّ معِك. مباركٌة أنِت بني النساء،

ومباركٌة مثرُة بطِنك سييُّدنا يسوَع املسيح.

يسة مريم يا والدة الله،الجامعة  يا قديّ
 صليّ ألجلِنا نحن الخطأة،

اآلن ويف ساعة موتنا. آمني.

املجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس،البطريرك

 كام كان يف البَدء واآلن وعىل الدوامالجامعة
وإىل دهر الداهرين. آمني.

يا سييّدة لبنان،البطريرك

ترضيّعي ألجلِنا.الجامعة
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صالة التبيك
)يقف أحد الشاممسة قرب البطريرك وهو يحمل إناء املاء املقّدس(

أييّها الربُّ اإلله يا َمن، ال ترتيض فقط بالتامثيِل املصنوعِة واأليقوناِت لِتذكاِر إحساناتِك البطريرك
الخالصيَّة وظهوراتِك اإللهيَّة لبني البرَش وإلكْراِم ومَتجيِد اسِمَك الكلَّ قُْدُسُه، بل ترتيض 
أيضاً بعودِة التائبني إىل البيِت الوالدي. نسألَُك أيُّها املسيُح إلُهَنا، بصلواِت والدتِك مريَم 
ان  الحوييّك،  الياس  البطريرك  املكريّم  وبصلواِت  يسني،  القديّ الريّسِل  وبصلواِت  العذراَء 
تبارَك هذا النُُّصَب، ليذكَِّر جميَع الناظريَن إليه بوجوِب ِعباَدتَِك وإكراِم والدتَِك، فيَنالَوا 

بشفاعِتها طلباتِِهم الصالحة.

)البطريرك يتابع الصالة وينضح باملاء املقّدس النصب عند إشارة الصليب )†( ضمن النص(

واألرضيني البطريرك الساموينَي  وصانُع  والِحسيَّة،  العقليَّة  الربايا  جميعِ  خالُق  االله،  الربُّ  أييّها 
السامِء  املكتوبنَي يف  األبكاِر  بيعِة  مثاِل  كنيستََك عىل  مَتَّْمَت  من  يا  األرض،  تحت  وما 
الذين يخدمونََك ويخدمون إبَنَك الوحيد وروَحَك الكليّ قُدُسُه، ارتِض أن تظلَِّل مييُنَك 
َسُه †، لعبادِة اسِمَك املكريّم، حتيّى أنيّ  † القوييّة والقديرة هذا النُُّصَب، وتباركَُه †، وتقدِّ
، ينالون طلباتِهم الصالحة  ، ويرضعون إليك بقلٍب نقيٍّ جميَع الذين يدعونََك بإمياٍن حقيّ
بون النذوَر والقرابني فيكسبون عالجاً وشفاًء ألجساِدهم وخالصاً لنفوِسهم، بنعمِة  ويقريّ
ابنَك الوحيد الِهنا ورِبنا يسوَع املسيَح ورحمِتِه ومحبِته للبرش، الذي معه يليُق املجُد 
واإلكراُم مع روِحَك األقدس الصالح واملسجوِد لُه واملحيي واملساوي لَك يف الجوهر اآلن 

وكل آن إىل األبد. آمني. 

صالة ختامية
يف ختام هذا االحتفال نصليّ مًعا من أجل إظهاِر قداسة البطريرك الياس الحوييّككاهن

)بني جوقني(الجميع

وس أنَت اخرتَت أبانا البطريرك الياس الحوييّك راعيًا لشعبكالجوق األّول أيُّها اآلُب القديّ
وجعلتَه عىل مثالَِك أبًا عطوفًا ومدبِّرًا حكيام

وِس ومنحتَه نعمَة الجوق الثاين ْدتَه بربكاتَِك ورافْقتَه بعنايِتَك وأنَرْتَُه مبواهِب روِحَك القديّ أنَت زوَّ
تأسيِس جمعييٍّة رهبانييٍّة عىل مثال العائلة املقدسة تعمُل ملجِد جوِدَك اإللهيِّ األعظِم 

وخريِ النيّفوِس فعاَش وماَت برضاك

يس يوسف البتولالجوق األّول نا مريم والقديّ نسألَُك باسم ابِنَك يسوع وبشفاعة أمِّ

أن تُظِهَر قداستَه يف كنيسِتنا وعاملِنا ولتكْن سريُة حياتِه رساًجا ينرُي بيوتَنا وِعيالَناالجوق الثاين

ًقا يف معرفَِة يسوع ومحبيِّتهالجوق األّول وفضائِلُه قدوًة لنا تزيُدنا إميانًا وتعميّ
لَك املجُد إىل األبد. آمني.
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يف ٢٠٢٠/١١/٢٢ عن كرسّينا يف بكريك

مينح بركته الرسولّية إىل 

تعبرًيا عن الشكر لتقدميمه متثال

البطريرك املكّرم مار اليا�س بطر�س احلويك

+ الكاردينال مار  ب�شاره بطر�س الّراعي

بطريرك اأنطاكَية و�شائر امل�شرق

مؤّسس مزار سيدة لبنان

مبناسبة اذلكرى املئوية األوىل دلوةل لبنان الكبري

الرابطة املارونية

ب�سخ�س رئي�سها الأ�ستاذ نعمةاهلل اأبي ن�رص

واأع�ساء الهيئة التنفيذية ٢٠١٩-٢٠٢٢

مطابع الكرمي، جونيه - لبنان

نصب املكرّم البطريرك مار الياس بطرس الحويّك

َعَمل الفّنان النّحات باسكال القايض

فكرة وتصميم األديبة سوزي الحاج

يعني نصب “Keep Calm & RosaryOn” املحافظة عىل السالم من خالل صالة مسبحة الوردية. 
البيعييّة،  الشارات  يلبس  البطريركية وال  الطابييّة  يعتمر  الذي ال   ،» املصليّ »البطريرك  إنيّه ميثيّل 
بالثقة  وال يتيّشح باألوسمة الرسمية. مالمح وجهه الصافية ويداه املمسكتان باملسبحة توحي 
بالعناية اإللهية وباإلتيّكال عىل مريم. يجلس عىل جانب من املقعد وكأنيّه يرتك مكاناً لغريه، ال 
بل يدعو أبناءه املوارنة وكليّ املؤمنني عموماً للمشاركة يف املسبحة، التي اعتاد عىل صالتها يومياً 

وقد أوصاهم بتالوتها. 

هكذا أرادت »حركة شبيبة رسل الوردييّة والسجود« )RAYA( املنبثقة من رابطة جامعات الصالة 
RosaryOn، أن تكريّم من خالل هذا النصب رجل العظائم وبدعم من الرابطة املارونييّة.


