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  نيافة الكاردينال وغبطة البطريرك مار بشاره بطرس الراعي السامّي االحرتام،
  أيّها األحّباء،

  
يئتها اإلداريّة والتعليمّية، بطالّبـها احلالّيني  تعتّز وتفتخر جامعة القّديس يوسف 

حها املئوّي، َحَرم العلوم الطبّية ها واملتخّرجني أن تستقبلكم نيافة الكاردينال يف صر 
ا وَصلت وتصغي إىل كلمتكم وتوجيهاتكم نا على طريق الشامه ّ ، وهي تستذكر أ

إىل السنة األربعني بعد املائة، عندما نزل اآلباء اليسوعّيون من بلدة غزير إىل بريوت 
ا  العائلة وحاميها وكانت  فأّسسوا جامعة على إسم القّديس يوسف أبِ  أوىل كلّيا

م كان  كلّية الالهوت والفلسفة إىل جانب اإلكلرييكّية الكربى ألّن أّول اهتماما
يكمن يف إعداد أفضل القادة الروحّيني والراعوّيني للكنيسة الكاثوليكّية يف جوٍّ من 
االنفتاح والسعي إىل احلقيقة. وإن انتقلت كلّية الالهوت إىل جامعٍة أخرى، فلقد 

إلعداد الروحي الراعوّي مهًّا أساسيًّا أكادمييًّا من مهومنا يتمّثل يف الدور بقي هّم ا
ا  واستمّرتالذي تقوم به كلّية العلوم الدينّية  ّ جامعتنا على مقّومات هويّتها ومنها أ

إقصاء، جامعة العيش املشرتك يف أو يسوعّية كاثوليكّية جامعة اجلميع من دون متّييز 
  قلب بريوت.
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من ثالمثاية من متخّرجي اجلامعة الذين  م اليوم سّيدي البطريرك دفعةٌ أمامك
فمن كلّية احلقوق والعلوم السياسّية . هذه السنة سيتجاوز عددهم األلفي متخرّج

، ومن كلّية العلوم االقتصاديّة إىل نيمتخّرج ماية وأربعةمون الشهادات إىل سلِّ تُ 
 واحد وعشرين، ومن املعهد العايل لعلوم الضمان إىل امتخّرجً  ثالثة وتسعين

  . امتخّرجً أربعة وسبعين ، ومن املعهد العايل للدراسات املصرفّية امتخّرجً 

تنسوا حمّبة اجلامعة لكم وال تبخلوا مبحّبتكم  أال أيّها الطّالب املتخّرجون، وصّييت
نة على تأسيسها وهي حتتفل يف العيد املائة واألربعني سلكلّيتكم وجامعتكم 

  فهي لكم على الدوام بيت اجلوهرة والكنوز وبيت العطاء.ولبيتكم الثاين 

فجامعتكم لـها تارخيها الذي نفتخر به وتفتخرون بـه وأنتم جزء من هذا التاريخ 
م بني متخّرجيها، أهل فكر وتغيري، وإن وصلتم إىل هذا اليوم سّجل أمساءكتُ فَـ اجمليد 

يف  فلنشكر مًعا املسؤولني األكادميّني واألساتذة املعّلمني يوم النجاح يف حياتكم،
وظّفوا الغايل والنفيس ، ولنشكر أيًضا مًعا أهلكم املتواجدين ها هنا الذين اجلامعة

أن يكون مستقبلكم راقًيا زاهًيا. واعرفوا أّن مجعّيات املتخّرجني واّحتاد  من أجل
الكم أعضاًء أحياء فيها، خصوًصا أّن مجعّيات املتخّرجني أبوابـها مفتوحة الستقب

الكثري منكم من متخّرجي احلقوق سوف يتسّلمون بطاقة العضويّة يف امللّفات اليت 
  سوف تعطى إليكم.

وال يستقيم احلّب من دون حّب الوطن وأنا عارف كم أّن قلوبكم مفعمة بـهذا 
احلّب، فاعملوا دوًما ليكون هذا الوطن دولة قانون، دولة الشفافية والتجّرد، دولة 
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الثقة املتبادلة، دولة اجلمال والعيش مًعا، وطن احلريّات واإلميان فتكونوا خري أبناء 
  للوطن اللبناين.

التمسُّك بالوطن اللبناين  ارمزً  إليكمالبطريرك الكلمة واملنرب، نستمع  غبطةفلكم 
ار من أجل عزّة األّول واستقامة إدارته واملؤمتن على رعاية  الكنيسة، تعملون ليل 

وتعزيز عيشه املشرتك ودميومته، ونعرف كم تبذلون من عطاءات خلدمة الكنيسة 
امعة اليسوعّية كّل وشكر، ومن أهل اجل بيت احملّبة فلكم من كّل لبناّين ألف شكر

  تأييد وحمّبة.

  عشتم، عاشت جامعتنا وعاش لبنان.
 
  


