
 
 

 كلمة األب سليم دّكاش اليسوعّي أمام غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي
 ، في بكركي6106أيلول  62في 

 غبطة البطريرك مار بشاره بطرس الراعي الكلّي الطوىب السامي االحرتام، 
أن نلتقي بكم اليوم ويف بداية السنة األكادميّية وأن نَِلج هذا املقّر العابق حبضور الروح،  فرحنا الروحّي كبري 

 روح القداسة واحملّبة، نستلهم منه حرارة اإلميان وقّوة الرجاء ومشولّية احملّبة.

ب فرحنا كبري غبطة البطريرك أن نأيت إليكم كمجلس جامعة القّديس يوسف مع رئيس جديد للجامعة يطل 
منكم الربكة اللتزاماهتم ورسالتهم وعملهم ومهّماهتم ليفيض من خالهلا اخلري على كّل واحد من طالّبنا االثين عشر 

 ألًفا يف خمتلف أحرامنا اجلامعّية يف بريوت واملكّلس وطرابلس وصيدا وزحلة عروس البقاع.

أّن يتّم التقارب املستدمي بني اإلميان والعقل  غبطة البطريرك حنن نعرف اليوم مهوم الكنيسة والتزاماهتا، وأّوهلا 
والثقافة احلديثة حبيث ال يكون اإلميان غريًبا عن معطيات العقل والعكس صحيح. ومبا أّنكم كنتم أستاًذا يف جامعتنا 

ن تكون يف خدمة تعرفون إنّنا نريد من خالل كلّياتنا العلمّية والتطبيقّية كالطّب والتكنولوجيا واهلندسة والعلوم وغريها أ
َيّ زًا بني اخلري والشّر. ونريد أيًضا من خالل   اإلنسان، يف رقّيه ويف خمتلف نشاطاته، فيكون كرميًا يف عطاءاته واعًيا ُمم

كلّياته األدبّية واالجتماعّية واالقتصاديّة واحلقوقّية والدينّية أن نكون يف خدمة رسالة لبنان يف تعزيز العدالة االجتماعّية 
عاملًة وجبديّة من أجل  5781لق واالبداع والنهضة االقتصاديّة وتوكيد الشفافية. ول ّما كانت اجلامعة منذ سنة واخل

لبنان الذي هو أكرب من بلد، لبنان الوطن الرسالة فهي مستمرّة يف التزامها رسالة التعّدديّة واحلريّة واحلوار املسيحي 
 لعريب الذي حنمل أيًضا مسؤولّية املشاركة يف إعماره وبناء مستقبله.اإلسالمي والعيش املشرتك لذاته وللعامل ا

 غبطة البطريرك، 
املسؤولون وأنا معهم أيًضا نضع بني أيديكم بصفتكم رئيس جملس البطاركة واألساقفة الكاثوليك يف لبنان  

 رسالتكم ورسالة الكنيسة يف سعيها إمكانات جامعة القّديس يوسف املعنويّة والفكريّة واألكادميّية واملاديّة فتشارك يف
لتحقيق قيم اخلري والعدالة واالتّفاق بني الناس واملصاحلة وتربية الشبيبة على الفضيلة وهذه رسالة حبّد ذاهتا واملساواة 

 والرجاء الصاحل. 
 دمتم لنا مثاًل أعلى وكلمة حّق وتوجيه ودعوة إىل األفضل. 


