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غبطة البطريرك الكاردينال

مار بشارة بطرس الراعي

بطريرك إنطاكية وسائر المشرق
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أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة المارونية
النائب السابق اﳌحامي نعمة الله أبي نصر

الرئيس

السفير البروفسور خليل كرم

نائب الرئيس

اﻷستاذ جورج الحاج

اﻷمين العام

الدكتور عبده جرجس

أمين الصندوق

العميد إبراهيم جبور

عضو

الدكتور جوزف كريكر

عضو

اﳌحامي دوري صقر

عضو

اﻷستاذ ريشار روحانا فغالي

عضو

اﻷستاذ ريمون عازار

عضو

الدكتورة سندرﻻ أبو فياض صقر

عضو

اﳌهندس طوني منعم

عضو

اﳌحامي كريم طربيه

عضو

الدكتورة كورين روحانا أبي نادر

عضو

اﻷستاذ نبيل كرم

عضو

اﳌحامية ندى عبد الساتر بو سمرا

عضو
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كلمة سعادة اﻷستاذ
نعمة الله أبي نصر
رئيـس الرابطـة اﳌـارونيـة

أيها ألعرسسان أدد
درجت «ألرأبطة أارونية» منذ إأثـني عشسر عامًا على
إأحياء ألعرسس أماعي ألذي تشسرف على تنظيمه
«ن ـة ألشس ـؤؤون أإلج ـت ـمـاعـيـة وأألنشسـطـة ألدأخـلـيـة»
أنبثقة من ألسس ألتنفيذي للرأبطة ،فـي أجؤأء إأحتفالية تطغى عليها مظاهر ألفرح وألبهجة،
وتختلط ألصسلؤأت باألهازيج وألزغاريد ،دللة على ألغبطة أماعية لذوي أتقّدم إأ مذبح
ألرب ،ليقؤلؤأ كلمة «نعم» أمام رأسس ألكنيسسة أارونية ،ولفيف أألحبار ،ورجال أإلكـلوسس ،عمة
ألرباط أألبدي ألذي يجمع قلب ،ويُؤّحد جسسدين فـي سسر ألزوأج أقدسس ،وهؤ من أسسرأر كـنيسستنا
أامعة.
أما أليؤم ،وفـي ظل جائحة «ألكؤرونا» ،وألضسائقة أعيشسية أانقة ،سستغيب أشسؤد عن سساحة
ألصسرح ألبطريركي فـي بكركي ،ولن يكؤن أألزوأج مؤع ومتجاورين على أمتدأد ألصسفّ أألول
كالعادة.
ب فـي حفظ ألنسسل ألبشسري ،وترسسيم
لكن ألعرسس مسستمر ا يُمثل من قيم روحية ،وإأنسسانية ،تصس ّ
ألقؤأعد أألخقية للمجتمع تبعاً لتعاليم ألكـنيسسة ،وإأنفاذأً إلرشسادأتها ألتي ّ صسن أؤؤمن بزأد
روحي يتجاوز تخؤم أادة.
هذه ألسسنة ثمانية أزوأج فقط يتقّدمؤن من مذبح ألرب فـي أماكن متفرقة  -نظرأً للؤضسع ألرأهن -
لنيل بركة ألزوأج ،وليتكللؤأ باد وألكرأمة على أسسم أآلب وأإلبن وألروح ألقدسس ،بدعم معنؤي
ومادي (على قدر أإلمكانات أتاحة) من ألرأبطة أارونية ،أاضسرة أبدأً لتكؤن إأ جانبهم ،كما
هي دأئماً إأ جانب ألذين تقّدمؤهم من أزوأج فـي أألعرأسس أماعية ألسسابقة.
عسسى أن تنقشسع ألغمامة عن سسماء لبنان ،ويبزغ فجر جديد تغمره أنؤأر أألمل وألرجاء بقيامة
متجّددة للبنان جديد يضسّم إأليه أبناءه  -كّل أبنائه  -ت رأية ألسسيادة وألعدألة ،وأإللتزأم
صسلحته أقيقية بعيًدأ من أيّ هؤىً أو غرضس.
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كلمة لجنة الشؤون

اﻹجتماعية واﻷنشطة الداخلية

ك-م-ا في كّ-ل ع-ام ،ت-رع-ى ال-راب-طة ال-م-ارونية «العرس
ال-ج-م-اعي» ،ع-ب-ر ل-ج-نة الشؤون اﻹج-تماعية واﻷنشطة

الداخلية المنبثقة من المجلس التنفيذي للرابطة ،للسنة
الثانية عشرة على التوالي.

السنة الماضية لم نتمكن من اﻹحتفال معاً بالعرس،

كما درجت العادة سابقاً ،في الصرح البطريركي ببكركي
ب--رئ--اسة صاحب ال--غ-ب-طة وال-ن-ي-افة ،وحضور السادة
اﻷساق-فة ،ول-ف-ي-ف اﻹك-ليروس ،وسط مظاهر إحتفالية

تسوده-ا ال-ب-ه-جة وال-ف-رح ،ل-كّ-ن ج-ائ-حة «ال-ك-ورون-ا»

وإج-راءات اﻹق-ف-ال ال-ع-ام وم-قتضيات التباعد ،جعلتنا

ﻼ مكّرساً ﻻستمرار النسل ،وتجديد
الحياة ،لُيصبح هيك ً
المجتمع اﻹنساني ،بقّوة الروح واﻹيمان.

ن ال-ع-ائ-لة ال-مسي-ح-ية ،وال-م-ارون-ية خصوصاً ،ت-واج-ه
إ ّ

ت-ح-دي-ات ال-عصر ال-ذي ت-طغى عليه المادية ،والنزعات

اﻹل-ح-ادية ،واﻹن-ق-ي-اد وراء تّ-يارات الحداثة الجارفة التي

تأخذ في طريقها القيم الروحية التي ترّبى عليها آباؤنا

وأجدادنا من قبل ،والواجب أن نعمل على إبقاء شعلتها
متقدة ،متوهجة ،ﻻ يخبو نورها مهما كانت المغريات.

ل عام
هذه هي معاني العرس الجماعي الذي يحظى ك ّ

ن-ق-تصر اﻷم-ر ع-ل-ى ت-وجيه العرسان نحو رعاياهم ،كي

حبر اﻷعظم ،والّنعم اﻷبدية ُيرّددها المتقدمون
ببركة ال َ

وكانت الرابطة تسعى إلى تعويض ما فات في هذا

سسة الزواج ،والمحافظة على
الجدد أن ينخرطوا في مؤ ّ

يتقبلوا سر الزواج.

ال-ع-رس ،اﻻ أّن اﻷح-وال اﻹق-تصادية الصع-بة ،واستمرار

ال-ج-ائ-حة ع-ل-ى ن-ح-و ي-زي-د ال-م-خ-اوف م-ما تحمله من
متحّوﻻت ،دفعنا إلى تكرار تدبير العام الماضي.

ولكن لجنة الشؤون اﻹجتماعية واﻷنشطة الداخلية في

إليه أمام من أُعطي له مجد لبنان ،عنيت به بطريرك

إن-ط-اك-ية وسائ-ر ال-مشرق ل-ل-موارنة .إننا نريد للعرسان

سّره بالحب والتقوى واﻹنسجام ،والتعاون لبناء عائلة
مسيحية متسلحة بالفضائل والسلوك القدوة.

ثمانية أزواج يتكللون في العرس الثاني عشر بالمجد

الرابطة ،أبقت على الحوافز التي اعتادت أن توفرها لكلّ

والكرامة ،كلٌ في رعيته ،يغمرهم فرح روحي أعمق من

إنّ ما هو أهم من اﻹحتفال بالعرس الجماعي ،وإبداء
عﻼئم الفرح الذي ُيواكب مناسبات كهذه ،هو سّر الزواج

إن-ه-ا م-ن-اسبة مست-م-رة ت-ح-ف-ر في ال-ق-لب والوجدان.

ثنائي مشارك في هذا العرس.

ع-ي-ن-ه ،ك-ون-ه أح-د أسرار ك-ن-يستنا المارونية اﻹنطاكية،

والذي ُيمثل إتحاد الرجل والمرأة ،لُيصبحا واحداً في

جسد ال-ك-ن-يسة ال-م-ق-دسة .وه-ك-ذا يكتسب الزواج في

الديانة المسيحية بعداً يتجاوز تخوم المادة ،وشيئّيات

الفرح العابر باحتفالية ذات سمة مادية.

مستمرة من حيث دوريتها ،ولو تعددت اﻷمكنة.

فالمطلوب واحد دائماً :شرف الحياة اﻹنسانية المتعاقبة

م-ن خ-ﻼل سر ال-زواج ال-مسي-حي ،ﻷن-ه اﻷب-قى ،واﻷنقى،

ث سمومه في مجتمعنا.
والرادع عن كلّ انحراف يب ّ
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لجنة الشؤون اﻹجتماعية واﻷنشطة الداخلية

رئيس اللجنة
اﻷمين العام  -مقّرر اللجنة
عضو مجلس تنفيذي
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
مستشار
مستشار
مستشارة

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

الدكتور فادي جرجس
اﻷستاذ جورج الحاج
الدكتورة سندرﻻ أبو فياض صقر
المهندس جو بستاني
القنصل الفخري فادي بو داغر
المهندسة ماغي هيكل طربيه
اﻷستاذ بول قاعي
اﻷستاذ توفيق بو يونس
اﻷب هاني طوق
الكولونيل ميشال كرم
المحامي إيلي قليموس
اﻷستاذ ناجي طعمة
المحامي لحود مجيد لحود
السيدة ماندي باسيل جرمانوس
المحامي إسكندر جبران
اﻷستاذ عزيز العم
المحامي إيلي لحود
المهندس أنطوان عماطوري
اﻵنسة جمال اﻷسطا

ريشار صالح صعب
غايل ميشال الجميل

شربل فريد باخوس
خول
شانا أديب م ّ

داني سيمون ناضر
كارمن سركيس كوكاسيان

روي إلياس رحال
ريما موسى موسى

دانيال غسان صياغة
ترايسي موريس خليل

طوني جورج فارس
جوزيان جورج الحموي

بطرس طانيوس بو صوما
جيسيكا وديع كيزانا

رياض سليمان حنكش
ناتالين أنطرانيك أويديسيان

 25ثنائيًا في العرس الجماعي الماروني
الحادي عشر لعام 2020

على الرغم من جائحة الكورونا التي حالت دون إقامة العرس
الجماعي كما جرى التقليد في الصرح البطريركي في بكركي،
أصّرت لجنة الشـؤون اﻹجتماعيـة واﻷنشـطة الداخليـة في
الرابطة المارونية على إقـامة العرس الحـادي عشـر  -عـام
 - 2020وقد شمل  25ثنائيـًا.
ل ثنائي في رعّيته .وقد بارك البطريرك الماروني
تكّلل ك ّ
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هذه الخطـوة .ورعت
الـرابـطـة الـمـارونـية اﻷزواج بمسـاعدة مالية لتغطية تكاليف
العرس.
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كريستيان صفير &

دانيﻼ القصيفي

كنيسة مار جرجس اﳊصون  -أبرشية جبيل  9 -أيلول 2020

يوسف البيطار &

نانسي عقيقي

كنيسة مار جرجس رعشﲔ  -أبرشية جونيه  6 -أيلول 2020

زكريا عطااﷲ &

ساندرا هلون

كنيسة مار يوسف  -أدونيس/جبيل  -أبرشية جبيل  6 -أيلول 2020

فادي الحاج &

روى الهاشم

كنيسة مار ليشع  -عمشيت  -أبرشية جبيل  29 -آب 2020
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ماريو فياض &

دينا فيجلون

كنيسة سيدة لورد  -حارة البرقاشية  -أبرشية طرابلس اﳌارونية  20 -آب 2020

دانيال إلياس &

أماندا طراد

كنيسة سانت جوزف  -حاﻻت  -أبرشية جبيل  19 -أيلول 2020
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بتريك عقيقي &

نادين مطر

كنيسة مار نهرا  -إغبه  -أبرشية جونيه  12 -أيلول 2020

إلياس رحمة &

تانيا يونس

كنيسة سيدة الوردية  -زوق مصبح  -أبرشية صربا  9 -أيلول 2020

طوني سركيس &

مونيكا سﻼمة

كنيسة مار بطرس وبولس  -بقعاته عشقوت  -أبرشية جونيه  7 -أيلول 2020

شربل كامل &

كﻼريسا القصير

كنيسة مار جرجس بزحل  -أبرشية جونيه  7 -أيلول 2020
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شربل الحلو &

باسكال بوغصن

كنيسة مار شربل  -سفيلة (قرب حمﻼيا)  -أبرشية أنطلياس  30 -آب 2020

جو ظاهر &

ساندي مسعود

كنيسة مار تقﻼ  -سد البوشرية  -أبرشية بيروت  6 -أيلول 2020
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شربل أسعد &

كريستيان الخويري

كنيسة سيدة اﳌغارة  -عوكر  -أبرشية صربا  6 -أيلول 2020

روي العقيقي &

سحر أّيوب

كنيسة سيدة لبنان حريصا (بيت عنيا)  -أبرشية جونيه  5 -أيلول 2020

فراس حاتم &

ساندريك حداد

كنيسة مار جريس  -صفرا  -أبرشية جونيه  8 -أيلول 2020

إلياس القزي &

رنده إغودا هت

كنيسة مار شربل  -كفرياسﲔ (أدما)  -أبرشية جونيه  18 -آب 2020
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جوزيف صفير &

مليّسا سعد

كنيسة مار يوسف أدونيس -جبيل  -أبرشية جبيل  11 -تشرين اﻷول 2020

اﻵن الزغبي &

رانيا بو رجيلي

كنيسة مار إلياس  -الكحالة  -أبرشية بيروت  5 -أيلول 2020
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شارل أبوجوده &

سمر زلعوم

كنيسة مار إلياس  -أنطلياس  -أبرشية أنطلياس  27 -أيلول 2020

يوسف حدشيتي &

ناتالي عريضة

كنيسة قلب يسوع  -بشّري  -أبرشية جبة بشّري اﳌارونية  6 -أيلول 2020

روجيه فهد &

روزي الشدياق

كنيسة مار بطرس وبولس  -بقعاته عشقوت  -أبرشية جونيه  12 -أيلول 2020

روني سعود &

جويل شاهين

كنيسة مار جرجس  -عمشيت  -أبرشية جبيل  6 -أيلول 2020
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حنّـا الحايك &

نانسي مسعد

كنيسة مار زخيا  -عمشيت  -أبرشية جبيل  6 -أيلول 2020

ماريو عبيد &

سيلفانا أبو حيدر

كنيسة مار سركيس  -كفرعبيدا  -أبرشية البترون  13 -أيلول 2020

جوني كنعان &

رنـا أورفلي

كنيسة مار أنطونيوس  -الشّياح  -أبرشية بيروت  13 -أيلول 2020
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مقّر الرابطة المارونيّة

بعد إنفجـار المرفـأ

لن تقوى عليـه
أبواب الجحيـم

شس ـأان ـه شس ـأان أن ـازل وأؤؤسّسـ ـسسـات جـارة مـرفـاأ
بوت ،كان قّر ألرأبطة أارونّية ح ّصسة كبة
فـي أنـفـجـار أرفـأا .حـجـم ألّدمـار ألـذي خـّلـفه
تـعـّبـر عـن قـّؤة عصسـفـه وهـمـجـّيـته هذه ألّصسؤر
ألتي نعرضسها فـي هذه ألصسفحات .ول يُمكن أن
نصسف لكم هؤل أفاجأاة ألتي كانت بانتظارنا
عـندمـا تـفـّقـدنـا أقـّر عـقب أإلنـفـجـار ،إأذ كان
ألطابقان أللذأن نشسغلهما فـي حالة يُرثى لها،
فـشسـبـكـات ألـكـهـربـاء وأإلتصسالت وألـتجهيزأت
وكـّل أألثاث متضسّررة بشسكل كب.

أهّم أننا عقدنا ألعزم على إأجرأء ألتصسليحات
وإأازها فـي أقلّ وقت كن ،لتعؤد ألرأبطة
إأ عهدها ألسسابق فـي لعب دورها على كل
أألصسعدة خاصسًة بعد هذأ أإلنفجار ألكارثي.
ومن ت ألّدمار عاد أركز بعد أّيام عديدة
مـن ألـعـمـل أضسـنـي وورشس ألـتصسـليح ،فانتفضس
كما كان فـي سسابق عهده .فنحن أبناء أسسيح
ألـذي فدأنـا ؤتـه وعـّلـمـنـا بـقـيـامـتـه أّن قيامة
لبنان قريبة مهما عصسفت به ريح...
ولن تقؤى عليه وعلى شسعبه أبؤأب أحيم.
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نشاطات الرابطة

الرابطة المارونية 2021

أبي نصر مشاركاً في قداس بمناسبة إعادة ترميم كنيسة السيدة أم النور

بتاريخ  30أّيار  ،٢0٢١شسارك رئيسس ألرأبطة
أارونية ألنائب ألسسابق نعمة ألله أبي نصسر،
يُـ ـرأف ـق ـه ك ـل م ـن ن ـائب أل ـرئ ـيسس ألسس ـف
ألوفسسؤر خليل كرم وأم أال ألدكتؤر
ع ـبده ج ـرجسس ،فـي أل ـقدأسس ألـذي تـرأسسـه
رئ ـيسس أسس ـاق ـف ـة بوت لـلـمـؤأرنـة أطـرأن
بـؤلسس عـبد ألسسـاتـر ،نـاسسـبـة إأعـادة تـرميم
كنيسسة ألسسيدة أم ألنؤر فـي مبنى ألسس
أل ـع ـام أارو وأل ـرأبـطـة أارونـيـة ،وذلك
بدعؤة من ألسس.

توزيع أجهزة أوكسيجين للمساهمة في محاربة وباء كورونا

نـتـيـجـة ّرك أعضسـاء ألـرأبـطة
وانها وخاصسة نة أإلنتشسار،
وأإلتصسالت ألتي قامت بها مع
أنتشسرين فـي ألؤليات أتحدة
أألمكـيـة وأقـيـم فـي لـبنان،
تلقت ألرأبطة أارونية عددأً من
 شسرأء عدد آأخر منها ،ليبلغ مؤع أألجهزة ١٢١
أجهزة أألوكسسيج من نؤع  oxygen concentratorsو ّ
 تؤزيعها على سسبيل أإلعارة على ألبلديات وأسستشسفيات وأسستؤصسفات وأمعيات فـي جميع أناطق
جهازأً ّ
أللبنانية ،للمسساهمة حاربة وباء كؤرونا.
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وسام اﻹستحقاق الماروني لرابطيين تقديًرا لعطاءاتهما للبنان والطائفة

قلّد رئيسس ألرأبطة أارونية بتاريخ  ٢8أّيار  ،٢0٢١وسسام أإلسستحقاق أارو
من رتبة «كؤمندور» للسسف جؤي تابت وألقاضسي حافظ زخؤر .وباناسسبة ألقى
رئيسس ألرأبطة أارونية ألكلمة ألتالية:
نلتقي أليؤم ،ولبنان على ما هؤ عليه من إأنقسساٍم وتشسرذم وترأجع على جميع
أسستؤيات .نلتقي لتكر شسخصسّيت مارونـيّـت ،تذّكرأننا بالزمن أميل،
رحلةٍ كان وطننا يزخر بهاماٍت وقاماٍت وطاقات ،جعلته فـي مرتبةٍ متقّدمة
ب ألبلدأن.
وألقاضسي حافظ زخؤر وألسسف جؤي تابت ،هما فـي طليعة هذه ألهامات
وألقامات ألتي أعطت لبنان بسسخاء ،من خل ألقضساء وألدبلؤماسسية ،فكانا
مثاًل للكفاءة ،وألنزأهة ،وألتجّرد ،شسّرفا ألؤظيفة ألعامة ،ا أبدياه من حرصٍس
على دولة أؤؤسّسسسات ألتي م ألقانؤن ،وتعُدل ب أبنائها.
ألقاضسي حافظ زخؤر وألسسف جؤي تابت ،علمان من أعم أؤأرنة .غتهما
على ألطائفة وشسؤؤونها ومصسالح أبنائها  تغب عن مدأر أهتماماتهما يؤماً،
ويُؤؤكد ذلك عمق أنتمائهما للطائفة أارونية ،وألتزأمهما أاد بالدفاع عنها،
إأنطًقا من ألرأبطة أارونية.
ُعرفا بإاندفاعهما وإأخصسهما فـي ألسس ألتنفيذي للرأبطة ،إأن من خل
ف ألطعن رسسؤم ألتجنيسس ،وألطؤأبق أل ّسسفلى فـي مديرية ألأمن ألعام
مل ّ
تشسهد على ذلك ،وإأن من خل ارسستهما سسنؤأت طؤيلة فـي أمانة سسّر
ألرأبطة وعضسؤّيـتها ولسسها ألتنفيذي.
فتقديًرأ لتاريخهما أشسّرف ،وجهادهما ألطؤيل من أجل لبنان ألؤطن ،وحسسن
أضسـطـعـهـمـا سسـؤؤولـيـاتـهـمـا فـي ألـرأبـطة أارونية ،وأندفاعهما فـي خدمة
أهدأفها .قّرر ألسس ألتنفيذي للرأبطة أارونية باإلجماع منحهما وسسام
أإلسستحقاق أارو من رتبة «كؤمندور».
سسعادة ألسسف ،حضسرة ألرئيسس ،بكما يك ألؤسسام.
بكما يفخر لبنان ،وتفخر ألرأبطة أارونية.
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الرابطة المارونية  -لجنة العﻼقات العامة ،تقوم بترجمة كتاب «تقسيم قبرص  1974ونكبة الموارنة»

الصادر عن الرابطة في العام  ،2010إلى اللغة اليونانية ،وتتابع العمل على توزيعه على موارنة قبرص:

بتاريخ  ،٢0٢١/5/١4زأرت نة
أل ـع ـقـات ألـعـامـة فـي ألـرأبـطـة
أارونية ثلًة برئيسستها جهينة
ه ـي ـك ـل م ـن ،وم ـق ـّرره ـا عضسـؤ
ألسس أل ـتـنـفـيـذي طـؤ مـنـعـم
رئـيسس أسسـاقـفـة أبـرشسـية طرأبلسس
أارونـيـة ورأعـي أبـرشسـيـة قصس
أارونية سسابقاً أطرأن يؤسسف سسؤيف ،وقّدمت لسسيادته
نسسخة عن كتاب تقسسيم قصس  ١974ونكبة أؤأرنة باللغة
أليؤنانية .وكان للمطرأن سسؤيف كلمة فـي مقدمة ألكتاب،
 ألبحث فـي إأمكانية وسسبل تؤزيعه على مؤأرنة قصس.
وّ

كـتـاب لـلدكـتـؤر أنـطـؤأن خـؤري حرب،
أألّول عـ ـن «أؤأرنـ ـة تـ ـاريـ ـخ وثـ ـؤأبت»،
وأل ـث ـا« ت ـاري ـخ أإلنـتشسـار ألـلـبـنـا- 
ألعهد ألفينيقي» ،وكتاب بعنؤأن «تقسسيم
قصس» بـنسسـخـتـيـه ألـعـربـية وأليؤنانية،
وهـ ـؤ يـ ـروي زيـ ـارة وفد ألـ ـرأب ـط ـة إأ
م ـؤأرن ـة قصس إأبـان نـتـهـم بـتـاريـخ
 .١974/9/9بدوره قّدم أطرأن صسف كتاباً من تأاليفه
بـ ـعـ ـن ـؤأن« :ق ـرأءة رع ـائ ـي ـة وروح ـي ـة فـي ألشس ـرع أاصس
بالكنيسسة أارونية» .كما دعا سسيادته رئيسس ألرأبطة ومن
يرغب من أعضساء ألسس ألتنفيذي إأ زيارة قصس.

بتاريخ  ،٢0٢١/8/6زأر رئيسس ألرأبطة أارونية ألنائب
ألسسابق نعمة ألله أبي نصسر ،رأعي أبرشسية قصس أارونية
أطرأن سسليم جان صسف ألذي ُعّين خلفًا للمطرأن يؤسسف
سسؤيف ،يُرأفقه كل من عضسؤ ألسس ألتنفيذي ومقرر نة
ألـعـقـات ألـعـامـة أهـندسس طـؤ مـنـعـم ورئـيسسـة ألـلجنة
أهندسسة جهينة هيكل منّير.
وعـ ـرضس أطـ ـرأن صسـ ـف وضسـ ـع أؤأرنـ ـة فـي قصس مـ ـن
ألـنـاحـيـة أإلجـتـمـاعـيـة وألـكـنسسـيـة ،وعـادأتـهـم وتقاليدهم
وّدث عن تعلقهم بلبنان ومارونّيتهم ،لفتاً إأ إأعأف
أألونيسسكؤ بلغتهم ،معربًا عن فخره بالعقة ألتي أسّسسستها
ألرأبطة أارونية منذ عام  ١974من خل ألؤفد ألذي زأر
أزيرة آأنذأك ،سساعدتهم فـي نتهم ،وقد ضسّم ألؤفد
يؤمها أألسستاذ نعمة ألله أبي نصسر ،أطرأن ألياسس فرح،
أألباتي بؤلسس نعمان ،فؤؤأد ألسسعد ،وأألب إأيلي معماري؛
وأكد على أرتياح مؤأرنة قصس لنشساط ألرأبطة أارونية.
فـي ختام ألزيارة ،جرى تبادل للهدأيا ،فقّدم أبي نصسر

ب ـتـاريـخ ،٢0٢١-8-٢١
وفـي سسـ ـي ـاق م ـّت ـصس ـل،
إأسستقبل رئيسس ألرأبطة
أارونية ألنائب ألسسابق
نعمة ألله أبي نصسر فـي
مكتبه ،سسيادة أطرأن
سسـ ـلـ ـيـ ـم صس ـف رأع ـي
أبـ ـرشسـ ـي ـة قصس أارون ـي ـة ،وث ـل أؤأرن ـة فـي ألان
أل ـقصس ـي أل ـنـائب جـؤن مـؤسسـى ،بـحضسـؤر نـائب ألـرئـيسس
ألسسف خليل كرم ورئيسس نة أإلنتشسار ألسسيد جؤ خؤري.
وجرى خل أللقاء ألتدأول بأاوضساع أماعة أارونية فـي
أزيرة ألتي تتمّيز ؤقع لفت من ألناحية أإلجتماعية،
ألثقافية وأإلقتصسادية ،وألسسبل أآليلة إلسسدأد أمكها فـي
ألـقـطـاع ألشسـمـا مـنـهـا ،خصسـؤصسـًا أّن ألسسـلـطات ألكية
كانت قد وعدت غبطة ألبطريرك أارو خل زيارته
ألرسسمية لقصس بالعمل على إأعادتها للكنيسسة.
من جهته ،تطّرق ألنائب جؤن مؤسسى إأ أألهمّية ألقصسؤى
ألتي أولها ويؤليها مؤأرنة أزيرة لهذأ أؤضسؤع أيؤي
بالنسسبة لهم ،وللكنيسسة أارونية فـي قصس .كما تطّرق
أتمعؤن إأ ألعقة ألتاريخية ألقائمة ب مؤأرنة لبنان
ومؤأرنة قصس منذ مئات ألسسن ،إأ جانب متانتها ب
ألرأبطة أارونية ومؤأرنة قصس.

 | 46العرس الجماعي

الرابطة المارونية 2021

وسام اﻹستحقاق الماروني لرابطيين تقديراً لعطاءاتهم من خﻼل اللجان

بـتـاريخ  ٢١تشس ـري ـن أألول  ،٢0٢١ق ـّل ـد أل ـرئـيسس أعضسـاء فـي
ألـرأبـطـة أارونـيـة سسـبـق لـلـمـجـلسس ألـتـنـفيذي أن أتخذ قرأرأً
نحهم وسسام أإلسستحقاق أارو من رتبة «فارسس» تقديرأً
لعطاءأتهم من خل أللجان وهم:
-

ألوفسسؤر من عبدألله ضسؤميط
ألدكتؤرة كؤرين سسامي روحانا أبي نادر
أهندسسة إألسسا شسؤقي أؤري
أهندسسة جؤهينة جان أنّير هيكل
أألسستاذ يؤسسف عبدو أؤري
ألدكتؤر شسارل ألفرأد رزق ألله
ألشسيخ سسركيسس إألياسس سسركيسس

شسارك فـي أناسسبة ،أ جانب أعضساء فـي ألسس ألتنفيذي،
أهل أكّرم أدعؤين.
و كانت كلمة لرئيسس ألرأبطة باناسسبة:
«أّيها أألصسدقاء وألفرسسان أألعزأء،
نقلدكم أليؤم وسسام أإلسستحقاق أارو فـي أحؤألٍ دقيقة،
صسعبة وخطرةّ ،ر بها لبنان وطائفتنا .لكّن ذلك  يثنكم
عن ألؤقؤف بثباٍت وعناد إأ جانب وطنكم وطائفتكم ،باذل
أهد وأال وألتضسحية ،من أجل مؤأجهة ألتحديات ألكثة
أاثلة أمامنا.
ك ـن ـتـم ومـا زلـتـم ،ويـقـيـنـي أنـكـم بـاقـؤن إأ جـانب ألـرأبـطـة
أارونـيـة فـي سسـعـيـهـا وكـفـاحـهـا ألدؤووب ،مـن خـل مـؤأقفها
وطـروحـاتـهـا ألـؤطـنـيـة ألـتـي تشسـمـل كـّل ألـلـبـنـانـي ،مـقيم

ومنتشسرين ،ومن خل تلف برأها ألؤطنية ،سسياسسية
كانت أم إأجتماعية ،صسحية ،تربؤية ،ثقافية ،ترأثية ،بيئية أم
تاريخية ،وكلها بهدف أفاظ على أتمع أللبنا عمؤمًا،
وأسسيحي خصسؤصًسا ،وأارو ديًدأ ،لئ يسسقط ألؤطن
وتضسيع هؤيته وكيانه فـي فؤضسى أألزمات وألعؤأصسف.
أيها ألفرسسان أألعزأء،
أذأ كان هذأ ألؤسسام تعبًأ عن إأمتنان وعرفان من ألرأبطة،
فهؤ أي ًضسا عمة فارقة ودليل وأضسح على أّن ألرأبطة أارونية
ل تنسسى من يقف إأ جانبها فـي كّل ما تقؤم به ،وهي دأئمة
ألسس بخطى حثيثة وثابتة لتحقيق أصسلحة ألعامة ،مصسلحة
لبنان وإأنسسانه ،وأضسؤر أسسيحي ألذي يشسكل أؤأرنة عمؤده
ألفقري.
موك ،عشستم ،وإأ لقاء آأخر».
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البطريرك الراعي أزاح الستارة
عن نصب تذكاري للبطريرك الحويك
في مزار سيدة لبنان تقدمة الرابطة المارونية

دّشن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي،
بمناسبة إختتام المئوية اﻷولى لـ «دولة لبنان الكبير - 1920
 ،»2020النصب التذكاري للبطريرك المكّرم مار الياس بطرس
الحويك الذي قدمته الرابطة المارونية ،وذلك في باحة مزار سيدة
لـبـنـان في حـريصا بـتـنـظيم لجنة الشؤون اﻹجتماعية واﻷنشطة
الداخلية في الرابطة المارونية ،وهو من أعمال النحات باسكال
القاضي ،وذلك بحضور السفير البابوي جوزف سبيتيري ،رئيس
الـرابـطـة الـمـارونـيـة الـنـائب السابق نعمة اﷲ أبي نصر وأعضاء
الـمـجـلس الـتـنـفيذي ،أعضاء لجنة الشؤون اﻹجتماعية واﻷنشطة
الداخلية في الرابطة المارونية ،رئيس جمعية المرسلين اللبنانيين
الموارنة اﻷب مارون مبارك ،الرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة
المقدسة المارونية اﻷخت ماري أنطوانيت سعادة ،وآباء وراهبات.

بعد كلمة الترحيب لرئيس لجنة اﻷنشطة في الرابطة الدكتور
فادي جرجس ،كانت الكلمات التالية:
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اﻷب فادي تابت

تحّدث رئيس مزار سيدة لبنان اﻷب فادي تابت عن «لبنان البطريرك
الحويك ،لبنان الحرية والمواطنة والعيش المشترك» ،وقال« :بدل أن

نحتفل بالمئوية اﻷولى للبنان الكبير ،ترانا نتخّبـط في بلدنا المنقسم
على ذاته ،وتعود بنا الذاكرة إلى مقولة الحكم العثماني «فّرق تسد»،

مــا لبنان الكبير فيبقى في قلب
فلك ّ
ل منا لبنانه ومن يحميه ولﻸسف ،أ ّ

سس هذا المزار ومكّرسه تحت
الكبير البطريرك المكرم إلياس الحويك مؤ ّ
شفاعة مريم سيدة لبنان ،ذاك الوطن الذي حلم به وناضل من أجله».

ل من شارك
وختم شاكراً «الرابطة المارونية على تقديمها هذا النصب وك ّ

في هذا اﻹحتفال».

اﻷب مارون مبارك

وألقى اﻷب مبارك كلمة رأى فيها أن «ليس عجيباً على

من أنشد للعذراء أن ُيشّيد لها مقاماً لتحرس لبنان
وأبناءه» ،وقال« :لقاؤنا اليوم وقفة وفاء للبطريرك

الــمـكـّرم الـحـويك صديـق مؤّسس جـمـعـيـتـنـا الـمـطـران

ب للوطن
يوحنـا حبيب ،ووقفة تقدير لمـا جمعهما من ح ّ

وغــيــرة رسولــيــة ،وهــو فسحـة رجـاء بـمـنـاسبـة اﻷعـيـاد
المجيدة ُيـنعش الفرح ويستنهض الهمم».

اﻷستاذ نعمة اﷲ أبي نصر

وجــاء في كــلــمــة رئـيس الـرابـطـة الـمـارونـيـة الـنـائب
السابق نعمة ﷲ أبي نصر:

«في الذكرى اﻷولى لمئّوية لبنان الكبير ،نستعيد
صورة المثلّث الّرحمات مار الياس بطرس الحويك،

تلك القامة والهامة التي استطاعت إستعادة ما
سلخ من مناطق إلى الوطن اﻷمّ ،لينعم اللبنانيون
ُ

بجمهوريٍة حديثٍة ،تقومُ على التعّدد والتنّوع ،وتكاُفؤ
الــفــرص ،وتــحــتــّل الــمــكــانــة الــتي تستــحــقــهــا في
المجتمعين العربي والدولي.

عندما نقف اليوم في هذا المزار ،الذي شَيده على

قّمة هذه التّلة الخضراء ،بدعمٍ من اﻷب اليسوعي
السويسري لــوسيــان كــاتــانُ ،مــطــلــقــاً عــلـيـه إسم

«سّيدة لبنان» ،كانت صورة لبنان الكبير ترتسم في

ذهنه ،مُستشرفاً زوال اﻹمبراطورية العثمانية التي

حــكــمت بــالــطــغــيــان واﻹستــبــداد ،وأذلّــت شعــوب

المنطقة وأفقرتهم وأماتتهم جوعاً.

ن تمثال السيدة العذراء الذي يتّوج هذه القّمة
إّ
المباركة من حريصا ،باسطاً ذراعيه ،عﻼمة احتضانٍ
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لجميع اللبنانيين ،شاخصاً إلى اﻷفق البعيد دﻻلًة

للبطريرك الحويك عربون وفاٍء لبطرير ٍ
ك جمع الحكمة

عـلـى مـا ُتـمـّثـل مـلـيـكـة الـجـبـال والـبـحـار من سلطاٍن
مل وأخذ العبر ،وطرح
روح ٍ
ي ،يدعونا اليوم إلى التأ ّ

تشكــر رعـايـتـكـم هـذا الـحـفـل ،وتؤّكـد وقـوفـهـا إلـى

الثانية؟

التاريخي المميّـز بنوعّيـته ،في ديمقراطيّته التعّددية

السؤال الــتــالي :أّي لــبــنــان يــنـتـظـرنـا في الـمئـويّــة

إلى الشجاعة ،والتواضع إلى اﻷنفة وعّزة النفس؛

جـانـبـكـم في الـدفـاٍع عـن لـبـنـان وهـويـتـه ،عـن كـيـانه

عندما طالب البطريرك الحويك بدولة لبنان الكبير،

التوافقيّـة الخاصة ،وفي تحصينه بالحياد اﻹيجابي،
وفي وجوب اﻹسراع بتأليف حكومٍة حياديٍّة تتمتّع

سسا لدولٍة
والمسيحيّة كما يمكن للديانتين أ ّ
ن تؤ ّ
واحدٍة موّحدة ذات سيادة وعيشٍ مشترك ،ليكون

ومكافحة الفساد والفاسدين والمفسدين.

وضمّ الـــوﻻيـــات الــعــثــمــانــيــة اﻷربــعــة ،راهــن أمــام

اللبنانيين والعالم ،أنّه يمكن للحضارتين اﻹسﻼميّة

لبنان ُقدوةً للعالم ،وليس مرتعاً لصراع الحضارات
واﻷديان.

بـالـكـفـاءة والـنـزاهـة ﻹنـقـاذ لـبـنـان مـّمــا يـتـخـّبـط فـيه

نحن لسنا في أزمة تأليف حكومةٍ فحسب ،نحن أيضاً

في أزمة حكمٍ ونظامٍ ،جعلت من رئيس الحكومة؛
الــحـاكـم الـفـعـلي اﻷّولُ ،يـفـاوض ،وُيـخـّطـط مـنـفـرداً

والرهان اﻵخر جاء على لسان مار بشارة بطرس

بإسم لبنان مع الدول ،وُيقّرر في مستقبل الوطن،

في الخامس عشر من شهر آذار  2011فأطلق ُدعاءه

سسات العامة ،وإحياء الممارسة
آلية الحكم والمؤ ّ

م .هل سيسقط الرهان؟
بعد تجربٍة دامت مئة عا ٍ

السياسية واﻹجتماعية ،كي يستعيد لبنان سيادته

الراعي ،ساعة إعﻼن إنتخابه بطريركاً على الموارنة

الشهير ،شراكة ومحّبة.

غير آبٍه بإستعادة التوازن والتكافؤ والشراكة في
الــديــمــقــراطــيــة السلــيــمــة في شّتــى الــمــيــاديــن

ن تداعيات سقوطه ستكون
حذار من سقوطه ،ﻷ ّ
وخيمة وستطال الجميع في لبنان وخارجه.

ﻼ ﻻ قوﻻً ،بلداً حّراً ومستقﻼً.
والعالم فُيصبح فع ً

صاحب النيافة والغبطة،

بـوجـه سيـاسات الـتـﻼعب بـديـمـوغـرافـيـة وجـغـرافـيـة

ن الــرابــطـة الـمـارونـيـة الـتي قـّدمت هـذا الـمـجّسم
إّ

واستقﻼله وعافيته ودوره الرائد في الشرق العربي
والرابطة المارونية سبق لها أن وقفت وستقف،

لبنان ،التي اعتمدتها بعض حكومات ما بعد الطائف،
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عـن طـريـق الـتـجـنـيس الـمـخـالـف للقانون وللدستور،

ن الرابطة المارونية تشكر قدس اﻷب العام مارون
إّ
مبارك ،رئيس جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة

العاصمة ومناطق جبل لبنان وغيرها ،كما وقفت

ل الطوائف،
والوطني الذي يؤمّه اللبنانيون من ك ّ
مقيمون ومنتشرون،

القرار ،وكلّ ذلك لصالح طائفٍة على حساب أخرى.

شؤون هذا الصرح الديني الوطني بكفاءٍة وجدارٍة،

والتوطين ،والتهجير ،والهجرة وعدم معالجة أسبابها،

واﻹمعان في بيع اﻷرض إلى غير اللبنانيين في

بوجه سياسة التمييز والمفاضلة بين منطقة وأخرى

ن وآخر في إدارات الدولة ومراكز
إنمائّيـاً ،وبين مواط ٍ
ي طائفة مهما كثر عددها وعظم
علماً أنّه ﻻ ُيمكن ﻷ ّ

شأنها وكبرت إمكاناتها ،أن تستأثر بالحكم في لبنان

ولنا من تجارب الماضي العبر .وﻻ يمكن أن يرتاح
لــبــنــان طــالــمــا أّن الــمسيــحــيــيــن عــامــًة والــمـوارنـة

سسين لهذا الكيان خاصًة ،مغيّبون مبعدون عن
المؤ ّ
مراكز القرار في لبنان وطنهم اﻷّول واﻷخير.

التي ُتشرف بجدارٍة وكفاءٍة على هذا المزار الديني

والشكر الجزيل لﻸب الرئيس فادي تابت الذي يدير
مع لفي ٍ
ف من اﻵباء الكهنة المحترمين.

ن الــلـبـنـانـيـيـن يستـحـقـون الـحـيـاة الـُحـّرة والـكـريـمـة،
إّ

بشفاعة البطريرك حويك ،وقّوة ومثابرة من يحمل
اليوم عصا الرعاية مار بشارة بطرس الراعي ،مقتدياً

ُخطاه في الدعوة إلى تحرير لبنان.

البطريرك مار بشارة بطرس الراعي

وختاماً ألقى البطريرك الراعي كلمة تحدث فيها
عن «العﻼقة التي كانت تربط المكرم بالقصادة

الـرسولـيـة آنـذاك وبـجـمـعـيـة الـمـرسلين اللبنانيين

سسها
وجمعية راهبات العائلة المقدسة التي أ ّ

الحويك لخدمة الوطن ،والتي نحن بحاجة اليوم
إلى أمثالها» .وشكر الرابطة المارونية «المتبرعة

بالتمثال» ،وأشاد بـ «هذا العمل الفني للنحات

باسكال القاضي».

وقـال« :أحـّيـي جـمـيـع الـحضور الـذيـن تـربـطـهم بنا

وتـربـطـنـا بـهـم عـﻼقـة خـاصة بـالـبـطـريـرك المكرم،

وسأبـدأ بـالـبـطـريـركـيـة كـخـَلـف خـامس لـلـبـطـريرك

سني هذا اﻹحتفال في العمق كي
الحويك .يم ّ
نــحــافـظ عـلـى الـوديـعـة الـتي سلـمـهـا الـبـطـريـرك

الــحــويك لــلــبـطـريـركـيـة الـمـارونـيـة .كـمـا أّن حضور

السفــيــر الــبـابـوي لـه رمـوز وقـيـم ،فـعـنـد اﻹحـتـفـال

باليوبيل الذهبي لعقيدة الحبل بﻼ دنس ،البطريرك

الحويك آنذاك والسفارة البابوية قّررا إنشاء مزار
سيدة لبنان .ولذلك هذا الرباط بين السفير البابوي
ن الصﻼة التي
وحريصا له قيمته المعنوية .والﻼفت أ ّ

نــقــولــهــا تــظــهــر الــعــﻼقــة الـمـتـيـنـة بـيـن الـكـرسي

الرسولي والبطريركية المارونية ،ونحن نحافظ على

هذا الرباط المقدس مع الكرسي الرسولي ﻷنه
عزيز على قلبنا».

وأضاف« :إنّ وجـــود جـــمـــعـــيـــة اﻵبـــاء الـــمـــرسلـــيـــن

الــلــبــنــانــيــيــن ،بشخص الـرئـيس الـعـام والـمشيـريـن

ورئيس المزار اﻷب فادي تابت والكهنة ،هو دليل

عـــلـــى اﻹخـــﻼص لــلــوديــعــة الــتي تسلــمــوهــا مــن

البطريرك الحويك ،وهي مزار سيدة لبنان ،ودليل
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على إخﻼصهم كجمعية مارونية لشخص البطريرك

الحويك .وإنّ وجود الرئيسة العامة لراهبات العائلة
ن الحامﻼت في قلبهنّ
المقدسة له قيمته أيضاً ،وه ّ

مريم وبإيماننا ومحبتنا للبنان .فالبطريرك الحويك

نـــاضل كـــثـــيــراً في سبــيــل لــبــنــان وتــحــّمــل الشدة

واﻹساءات ،وأراد أن ُيــعــلــمــنــا كــيــف تــكــون مــحــبــة

ن قضية تطويب البطريرك الحويك التي
وصلواته ّ
تسلك على طريق التقديس ،ونرافقها نحن بالصﻼة

أراده .ونـحـن كـلـبـنـانـيـيـن مـهـمـا كـانت الصعـوبـات ،ﻻ

وتابع« :أريد أيضاً أن أحّيي الرابطة المارونية الحريصة

في كلّ الشرق .وﻻ ننسى كلمة البطريرك الحويك

كي تصل إلى خواتيمها وترفع على المذابح.

اﻷوطان ،فهو تحمل كثيراً وصبر كثيراً ووصل إلى ما

ُيمكننا أن نضّحي بهذا الوطن الوحيد بنوعه ورسالته

عــلــى الــتــراث الــمــاروني ،وأشكــر رئــيسهــا الــنــائب

الشهيرة في فرنسا عندما سألوه عن طائفته فقال

وﻻئـهـم لـلـبـنـان والـبـطـريـكـيـة المارونية .وأشكرهم

لـــلـــوطــن لــيس مــن الــديــن وﻻ الــطــائــفــة بــل مــن

السابـــق نــعــمــة ﷲ أبي ونصر وكــّل اﻷعضاء عــلــى

على حملهم قضية مئوية لبنان الكبير في هذا

المجسم للبطريرك الحويك .وأريد أن أحّيي الفنان
بـاسكـال الـقـاضي عـلـى هـذا الـعـمـل الـفـني الـرائع،

فالبطريرك المكرم ترك إرثاً مكتوباً يذكر كلّ من

ب
جلس بجانب النصب أكان مواطنا أم مسؤو ً
ﻻ ،بح ّ
الوطن ،وهو البطريرك العظيم الذي أرسلته العناية

اﻹلهية لوطننا».

ن طــائــفــتي هي لــبــنــان ،وهــكــذا أطـلـق اﻹنـتـمـاء
إّ
سس ما ُيعرف اليوم بالدولة المدنية
المواطنة ،فأ ّ
ل مفاهيمها ،فصل بين الدين والدولة ،وحافظ
بك ّ
على احترام ﷲ ،وفتح لبنان الكبير الذي ﻻموه عليه

حينها ،ولكنه كان يعلم ماذا يفعل ،فهذه رسالة

المسيحية والكنيسة المفتوحة على الجميع ،وراهن

على القيم والعيش المشترك والتعددية والتنوع

وخـتـم« :أحـّيـيـكـم جـمـيـعـاً وسويـاً نشكـر الـرّب عـلـى

الثقافي والديني .وهذا ما ُيميز لبنان عن باقي
بــلــدان الشرق اﻷوسط .هــذه هي الــوديــعــة الــتي

سيدة لبنان ،واﻷكيد أن هذا اﻹحتفال ﻻ ينتهي اﻵن،

ننسى أن مسبحة البطريرك الحويك لصﻼته هي

اﻹرث الذي تركه لنا البطريرك الحويك وعلى مزار

بل جّدد فينا الهمم والرجاء والثبات بإخﻼصنا للعذراء

نــحــمـلـهـا .ورغـم الصعـوبـات الـتي نـمـّر بـهـا ،يـجب أﻻ

طــريــق الــخــﻼص الـوحـيـد ،ولـنـتـذكـر أن لـبـنـان رسالـة
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ونموذج ،كما قال البابا القديس يوحنا بولس

الثاني».

وأخيراً ،منح البطريرك بركته الرسولية للرابطة

المارونية بشخص رئيسها ،تعبيراً عن الشكر

والتقدير لتقديمها تمثال البطريرك المكرم

سس مزار سيدة لبنان.
مؤ ّ

ن هذا العمل الفني هو للنحات
ُيشار إلى أ ّ
باسكال القاضي ،وفكرة إقامة التمثال تعود

بــتصمــيــمـهـا الـفـني ورمـزيـتـهـا الـروحـيـة إلـى
السيــدة سوزي الــحــاج رئــيسة حــركــة شبـيـبـة

سقة
رسل الوردية والسجود  ،RAYA -والمن ّ

سسة تنمية الحج والسياحة
العامة في مؤ ّ

الــديــنــيــة في لــبــنـان الـمـنـبـثـقـة مـن مـجـلس

الـبـطـاركـة واﻷساقـفـة الـكـاثـولـيك في لبنان.

وقد اختارت له عنوان Keep Calm & Rosary

 ،Onوتــعــني هــذه الــعــبـارة أن نـحـافـظ عـلـى

سﻼمــنــا الــداخــلي مــن خــﻼل تــﻼوة مسبـحـة

الوردية.
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تتقّدم
الرابطة المارونية
لجنة الشؤون اﻹجتماعية واﻷنشطة الداخلية
بجزيل الشكر
إأ كـّل ألذين دعمؤنـا مادّيـًا ومعنؤّيـًا
وإأ ألذين سساهمؤأ بإاعن على صسفحات لّـتـنا،
نرفع شسكـرنـا.
وإأ ألذين أضساءوأ شسمعة على دروب مسستـنـا،
نتمنّى لهم أزيد من فرح ألعطاء.
وإأ ألذين سساهمؤأ بالتحضسأت إلاح أدث،
نشسّد على أيديهم.
وإأ ألذين وثقؤأ بنا لنكـلّل خطؤأتهم بنَعم أبدية،
نشسكر ألله على حسسن إأختيارهم
ونتمنّى لهم حياة زوجية مسسيحيّة ترضسي ألرّب.

الرابطة المارونية
المدّور (بيروت)  -شارع الرهبان
بناية المجلس العام الماروني
هاتف 01/562432 - 01/562431 - 01/562443 :
01/563914 - 01/575999
خليوي 71/366620 - 71/366619 :
فاكس 01/563915 :
Webpage: www.maronite-league.org
E-mail: league@maronite-league.org.lb
@MaroniteLeague

الرابطة المارونية Maronite League

