كلمة قدس األب العام مالك أبو طانوس
حفل إفتتاح «الووبول ادلاسيّ» دلعهد الرسل  -جونوه
اخلموس  35تشرون الثاني 4136
Excellence Mgr Gabriele CACCIA, Nonce Apostolique au Liban
Merci pour votre présence avec nous
Vous ajoutez à notre Jubilé de la joie et de l’honneur
au nom de Sa Sainteté le Pape François
Veuillez transmettre au St Père tout notre respect et notre amour.
M. le Représentant de l’Ambassade de France
أصؾبة انغٛبدح األعبلفخ،
ٔيؼكى أؽ ّٙٛاألعبلفخ انضًبَٛخ خشّٚغْ ٙزِ انًذسعخ،
أصؾبة انًؼبن ٙانٕصساء
ٔيؼكى أؽ ّٙٛانٕصساء انؼششح...
أصؾبة انغؼبدح انُٕاة،
سؤعبء انجهذٚبد ٔيؼكى أؽ ّٙٛانشؤعبء انـ  51يٍ انًذسعخ
األؼجبء ،انًؾبيٌٕ ،انًُٓذعٌٕ ،انمعبح ،سعبل األػًبل ٔسعبل انًصبسف،
سؤعبء انًذاسط،
اٜثبء ،انشاْجبد،
األعبرزح ،انًؼهًبد،
األْمٔ ،األصذلبء،
**********
ف ٙيمذّيخ كزبثّ « »Terre des Hommesكزت األدٚت انفشَغAnt. De St-Exupéry ٙ
?D’où viens-tu
!Je viens de mon enfance
! Ce pays d’où vient chacun
كمٌّ ٚأر ٙيٍ ؼفٕنزّٔ .أَب آر ٙيٍ ؼفٕنز ،ٙيٍ يذسعخ انشعم ؽٛش دخهذ عُخ  5791ؼبنجبً ألرخشّط عُخ .5797
ت ؼفٕنزّ ،أؽججذُ يذسعز .ٙأؽججزٓب ؽجًّب شذٚذًا (كًب انكضٛشٌٔ يُكى).
ككمّ أيشئ ٚؾ ّ
نكُّ ٙنى أكٍ أؽهى أٔ أظٍّ أَُّ ٙعأكٌٕ ٕٚيبً سئٛغبً نٓزِ انًذسعخٔ ،ال أٚعبً عأكٌٕ انشئٛظ انؼبو نغًؼّٛخ انًشعه ٍٛانهجُبَٔ ٍّٛٛعأفززؼ
انٕٛو ف ٙانغُخ ٕٚ 1152ثٛهٓب انًبع.ٙ
ئٌّ فشؽ ٙكجٛش انٕٛو ثؾغى انفخش انز٘ أُٔنٛزُّ – ٔنٕ ػٍ غٛش اعزؾمبق.
فبنٕٛو فْ ٙزا انؼبو انخبيظ ٔانغجؼ ٍٛنًذسعخ انشعم يبرا ألٕل؟
ن ٙصالس كهًبد ألٕنٓب انٕٛو.
 .3كلمة يف تارخيوّة ادلدرسة ورسالة ادلرسلني اللبنانوّني:
كًب كزجٓب انشئٛظ األّٔل نهًذسعخ  5797األة فٛهٛت انغًشاَ« :ٙأْىّ داع نزأعٛظ يذسعخ انشعم ْٕ أٌ ٚكٌٕ نغًؼّٛخ انًشعهٍٛ
انهجُبَ ٍّٛٛيذسعخ ػبنٛخ ف ٙنجُبٌ رهمٍ فٓٛب راليٛزْب انؼهٕو انؼصشّٚخٔ ...نمذ ثؾضذ انغًؼّٛخ ْزا األيش ف ٙػذّح يغبيغ ٔارّفمذ كهًزٓب ػهٔ ...ّٛثًُٛب
كبَذ رُزظش رؾمٛك فكشرٓب ْزِ ،كبَذ رشعم انجؼط يٍ كُٓزٓب ئنٗ عبيؼبد أٔسٔثبٔ ...اعزهًذ ف ٙعجٛم ْزِ انغبٚخ  5791ئداسح يذسعخ ػٍٛ
ٔسلخ انجؽشٚشكّٛخ .دٌٔ أٌ َُغٗ ركش يذسعخ ثٕإَط أٚشط ف ٙاألسعُز ٍٛانز ٙأعّغٓب اٜثبء عُخ ٔ 5712ال صانذ ؽزٗ انٕٛؤ ،يٍ ؼالّثٓب
ٔصساء ٔشخصّٛبد كضٛشح .عبسد يذسعخ ػٔ ٍٛسلخ عٛشاً نى رشَ نّ يضٛالً لجم .فبصداد ػذد راليٛزْب َٔغؾٕا ف ٙانشٓبداد انشعًّٛخ ...نكٍ ثغجت
خالفبد َشأد ث ٍٛأػعبء انٕلف ،لشّسد انغًؼّٛخ ئسعبع ئداسح انًذسعخ ئنٗ ٔنٓٛب.
ٔنى رؽٕ٘ صفؾخ انزؼهٛى .فمشّس اٜثبء يٍ عذٚذ فزؼ يذسعخ نهغًؼّٛخ ف ٙعَٕ ّٛيًٓب كهّفٓى األيش .ثبسن غجؽزّ نٓى ْزا انًششٔع انغذٚذ.
ٔثبالرّكبل ػهٗ اهلل ،اشزشٖ اٜثبء يٍ ساْجبد انغبَذ فبيٛم انفشَغّٛبد ػشٛخ ػٛذ انشعٕن ٍٛثؽشط ٔثٕنظ  5797/1/17األسض ٔثذأ انجُبء،
ٔأعًْٕب مدرسة الرسل ئكشايبً نه ُشعُمٔ .ف ٙاَزظبس انجُبء اعزأعشٔا ؽبسح ٔدٚغ يبسٌٔ ف ٙعَٕ( ّٛانًُٛبء) ٔثذأٔا فٓٛب انزذسٚظ.
ٔانٕٛو  91ثشكخ أؼهجٓب يؼكى يٍ انشةّ نغًؼّٛخ انًشعهٔ ٍٛنكمّ انز ٍٚرؼجٕا فْ ٙزا انًؼٓذ! ٔكبَٕا ؽغبسح ؽّٛخ ف ٙثُبئّ! نكمّ اٜثبء
ٔانًؼهًّٔ ٍٛانًؼهًّبد ٔانًٕظّفٔ ٍٛانؼبيه.ٍٛ

 .4الكلمة الثانوة هي يف هندسة البناء ومجاله:
 ،ًُّٙٓٚأّٓٚب انغبدح انكشو ،انٕٛو أٌ أنفذ انُظش أٚعبً ئنٗ ُْذعخ انجُبء ٔعًبنّ – ٔأػُ ٙانجُبء األّٔل األلذو نهًذسعخ.
سغى ٔفشح انزصبيٛى انز ٙلذّيٓب انًُٓذعٌٕ انهجُبَ ،ٌّٕٛنى ٚشقَ عًٕٓسَ اٜثبء ٔاؽذحٌ يُٓب.
فأسعم اهلل نٓى يُٓذعبً نجُبًَّٛب يٍ أصم سٔع« :ٙثزهُكٕ» ،اخزبس اٜثبءُ رصً – ًَّٛفجذأ انشغم ف ٙآة ٔ –5797ف ٙيذّح  7أشٓش رىّ انجُبء
انؾبظش – انز٘ ْٕ عضء ٚشًم صهش انًششٔع انز٘ كبَذ رُٕ٘ انغًؼّٛخ رشٛٛذِ الكزًبل انًذسعخ.
ئٌّ ْزا انجُبء انًكٌّٕ يٍ ْزا انؾغش األثٛط انُبفش ٔانًُعبء انهٛهخ ثأعًم األَٕاس َشٖ ف ٙصأٚزّ انغشثٛخ صهٛتٌ يٍ ؽغش ٚزصبػذ ؽزٗ
أػالِ ٔٚجغػ ٚذ ّٚانغجبسر ٍٛفٕق انغؽؼٚ ،ذلّ ػهٗ غبٚخ ْزا انجُبء :أَّ يغكٍ ن ُشعُم انصهٛت ٔراليٛزْى ػهٗ يشّ األعٛبلُْ .ذعخٌ فشٚذحٌ يٍ
َٕػٓب ٔثُبءٌ عذٚذٌ نى ُُٚغَظ ػهٗ يضبنّ عًّبِ أْم كغشٔاٌ آَزان« :لهؼخ عَٕ .»ّٛأصجؼَ يضاساً أصشًّٚب ٚإيّّ انُبطُ نٛشٔا رؾفخَ ْزا انًُٓذط؛ ٔكزتَ
أؽذُ انضّٔاس ف ٙعغمِ انًذسعخ «أَّّ أعًم يب ثُُ ٙف ٙنجُبٌ ٔعٕسٚبٔ ،يٍ أفخى يب ٔعذ».
كًب أَّّ ال ثذّ يٍ نفذ انُظش أٚعبً ئنٗ ْزا انًهؼت انًمفم انز٘ َؾزفم ف ّٛانٕٛو – ئَّّ ثُبء عُخ ٔ 5717نى ٚكٍ آَزان ف ٙكمّ نجُبٌ صبنخٌ
ثؾغًّْ .زا انًهؼت اعزمجم ف ٙانغزُٛبد ئؽذٖ عًؼّٛبد ْٛئخ األيى انًزّؾذح ؽٛش رًّذ صٛبغخ ششػخ انؽفمٔ ،غٛشْب يٍ انًإرًشاد ٔاألػٛبد.
 91ثشكخ ألؽالو كمّ انز ٍٚيشّٔا ػهٗ يمبػذ ْزِ انًذسعخ ٔظًٍ ْزِ انغذساٌ انغًٛهخ ٔػغٗ انؾٛبح عبػذرٓى نزؾمٛمٓب!
 .5الكلمة الثالثة :مدرسة الرسل منذ نشأتها تسكنها احلواة والثقافة والوطنوّة!
يُز انزأعٛظ دأة انًشعهٌٕ ػهٗ انغٓش ػهٗ انؼهى ٔانُغبػ.
اعزًغ عٓش اإلداسح ٔيمذسح اٜثبء يغ ثشاػخ األعبرزح فعًُٕا انُغبػ انذائى نهؽالّة .انؾٛبح يألد أسعبء انًذسعخ :انًجبسٚبد األدثّٛخ
ٔانؼهًّٛخ ،انُٕاد٘ األدثّٛخَ ،بد٘ انضمبفخ ،انكشبفخ ،انشٔاٚبد انزًضٛهّٛخ ،األػٛبد انًذسعّٛخ ،األػٛبد انذُّٛٚخ ٔاالؽزفبالد انذُّٛٚخ (أٔل لشثبَخ ،خًٛظ
انغغذ) ،انشٚبظخ ٔانفٌُٕ...
كمّ ْزِ انؾٛبح عكُذ ٔال رضال ْزا انصشػ.
ْٔزا يب كزجّ ٕٚيبً ف ٙانغغم انزْج ٙفخبيخ انشئٛظ ثشبسح انخٕس٘« :ئٌّ يذسعخ انشعم ْ ٙيذسعخ انكشايخ انٕؼُّٛخ»ٔ .يؼبنٔ ٙصٚش
انخبسعّٛخ عهٛى رمال« :ئٌّ انشعبنخ انكُشًّٛٚخ ٔيذاسعٓب ٔأػًبنٓب يفخشحٌ نٓزِ انجالد انهجُبَّٛخ».
ُْب فْ ٙزِ انًذسعخ ٔث ٍٛأشغبس يالػجٓب :كَجش شبسل انؼش ٙأٔل يٍَ صُغ انًشكجخ انز ٙرْجذ ئنٗ كٕكت انًشّٚخ ٔأٚعبً يضهّ كضٛشٌٔ
ت ٔانُٓذعخ.
يٍ سعبل انؼِهى ٔانؽ ّ
ُْب كَجش ٔرشػشع عٕسط افشاو ٔعٕسط عؼبدِ ٔعغؼبٌ انمض٘ ٔيضهٓى انكضٛشٌٔ يٍ انز ٍٚدخهٕا يٛذاٌ انغٛبعخ ٔانٕؼُّٛخ ٔانشأٌ انؼبو.
ُْب كَجُشَ عًٛش ؽًٕد انًذّػ ٙانؼبو انزًٛٛض٘ ٔيضهّ انكضٛشٌٔ يٍ كِجبس لعبح انجهذ ٔيؾبي.ّٛ
ُْب كَجُشَ انٛبط عؼبدِ لبئذ انذسن ٔيضهّ انكضٛشٌٔ يٍ انعجبغ ٔانمٕاد.
ُْب كَجُشَ سيض٘ َٓشا يؾبفظ انشًبل ٔدٚبة َٕٚظ ٔيضهًٓب انكضٛشٌٔ يٍ انمبئًمبئ ٍّٛٛانًذساء انكجبس،
ُْب كَجُشَ يشعٛم غبَى ٔٔنٛذ ػجٕد ٔيضهٓى انكضٛشٌٔ يٍ انصؾبفٔ ٍّٛٛاإلػالي،ٍّٛٛ
ُْب كَجُشَ انٛبط انشؽجبَٔ ٙيضهّ انكضٛشٌٔ يٍ انًٕعٛم،ٍّٛٛ
ُْب كَجُ َش ٔعذ٘ لُؽبس ٔيضهّ انكضٛشٌٔ يٍ انشٚبظ،ٍّٛٛ
ُْب كَجُشَ فشَغٕا ثبعٛم ٔيضهّ انكضٛشٌٔ يٍ سعبل انًصبسف...
ُْب كَجُشَ ٔرشػشع ػهٗ يذٖ  91عُخ يب ٚمبسة انخًغخ ٔػشش ٍٚأنف يٍ أثُبء ْزا انٕؼٍ.
 91ثشكخ ،ال ثم  91ثشكبد نٛظ ثؼذد انغُ ،ٍٛئًَّب ثؼذد األٚبو.
 19.991ثشكخ نكمّ أثُبء انشُعم ػهٗ عُٗ ْزا انؼًش انؽٕٚم نهًذسعخ.
**********
لجم انخزبو  ،ال ثُذّ ن ٙانٕٛو َٔؾٍ فْ ٙزا انٕٛثٛم ،أٌ أشكش يؼكى أٔالً اهلل انز٘ عٓش ػهٗ كشيّ انكُشْ ًٙٚزا ؼٕال  91عُخ ٔٚزبثغ انغٓش
ٔانؼُبٚخ ثّ.
* كهًخ شكش صبَٛخ نشئٛظ انًذسعخ انؾبن ٙاألة عبي ٙثؽٛش ٔعًٛغ اٜثبء يؼبَٔٔ ّٛيٍ خالنّ شكش نغًٛغ آثبء انغًؼّٛخ انز ٍٚخذيٕا
ٔرؼجٕا فْ ٙزِ انًذسعخ ف ٙانهٛم ٔف ٙانُٓبس خذيخ «انؼجذ انصبنؼ» 91 .ثشكخ نغًؼّٛخ انًشعه ٍٛانهجُبَ ٍّٛٛثكمّ آثبئٓب األؽٛبء ٔانشاؽه!ٍٛ
* كهًخ شكش نغًؼّٛخ ساْجبد انؼبئهخ انًمذّعخ انًبسَّٔٛبد ٔنٍّٓ فْ ٙزا انصشػ رؼتٌ كجٛش 91 .ثشكخ نغًؼٛزٍّّٓ ثشظٗ ثؽشٚشكٍّٓ
ثؽشٚشن نجُبٌ انؼظٛى.
* كهًخ شكش نغًٛغ انًؼهًّبد ٔانًؼهًّ ٍٛانًشثّ ،ٍٛنغًٛغ اإلداسٔ ٍّٛٚانًٕظّف ،ٍٛنغًٛغ انؼبيه،ٍٛ
كهًخ شكش نغًٛغ األْم انكشاو ػهٗ انضمخ انز ٙأٔنْٕب نهًشعهٔ ٍٛيُٓى يٍَ أسعهٕا أٔالدْى يٍ أفشٚمٛب ٔأيٛشكب ٔأٔسٔثب ٔانذٔل انؼشثّٛخ.
كهًخ شكش نهؽبنجبد ٔانؽالّة يٍ ػًش  9ئنٗ  57عُخ.
* كهًخ شكش نغًٛغ خشّٚغ ٙيذسعخ انشعم ًٚألٌٔ عبؽبد نجُبٌ ٔانؼبنى ثكفبءارٓى ٔثشاػزٓى – كهُّب فخش ثكى.
 91ثشكخ ئنّٓٛخ ػهٛكى 91 ،أيُٛخ َغبػ ٔرفّٕق 91 ،ؽهى عذٚذ رجَُّٕ نُب.
«صسع ٔسعبء»ْ ،زا انشؼبس انز٘ أخزشرًِٕ نغُخ انٕٛثٛم ْزِ! أسدّد نكى كهًخ انشبػش أثٕ شجكخْٛ« :ب اؽصذٔا أَشذٔا انؾتّ لهت ٔٚذ،
ٔانؼًش صسع ٔعُٗ!» انؼًش صسع ٔسعبء!.
عشتم
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عاشت مدرسة الرسل
عاش لبنان!
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