
س اكلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت، يف القدّ 
بطريرك أنطاكيا وسائر  ي،ه غبطة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعسّ  الذي ترأاالحتفالّ 

، يف 2019 (أوكتوبر) األّولتشرين  6املشرق، يف احلادية عشرة من قبل ظهر األحد، يف 
  .األشرفّية-شارع جامعة القّديس يوسف يوسف لآلابء اليسوعيني،كنيسة مار 

 
األب داين يونس،  للرهباني ة اليسوعي ة يف الشرق األدىن واملغرب العرب   ي  ابسم الرئيس اإلقليم
صالة معنا يف هذه الكنيسة لمسكم مجيًعا أهل اجلامعة وأصدقائها، أتيتم لواب ،وابسم جملس اجلامعة

اره بطرس بش رأببينا صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال ماو، أرح ب بكم أمجل الرتحيب ةالتارخيي  
ذكرى الذي لّب  النداء مشكورًا من الفكر والقلب لالحتفال معنا ابل الراعي السامي االحرتام،
س مار الياس بطر  املثل ث الرمحة الكبري كما أراده سلفه صاحب الغبطة املئوي ة إلعالن دولة لبنان

وإقامة الذبيحة اإلهلي ة يف بداية هذه السنة األكادميي ة املاية واخلمس واألربعني من عمر  ،احلوي ك
 اجلامعة اليسوعي ة.

ث الً إن نا نفرح أبن نستقبل على رأس االحتفال فخامة رئيس اجلمهوري ة العماد ميشال عون مم
ستاذ نبيه بر ي ممث اًل بسعادة النائب مبعايل الوزير منصور بطيش، وبدولة رئيس جملس النو اب األ

 هنري حلو، وبدولة رئيس جملس الوزراء الشيخ سعد احلريري ممث الً مبعايل الوزير منصور بطيش.
 لرسالة اجلامعة وأعماهلا. وتثمينهمفلهم من ا الشكر على حضورهم 

يرافق أعمال  جوزف سبيرتي الذي سعادة السفري البابوي   أود  أيًضا أن أشكر من صميم القلب
سيادة املطران بولس عبد الساتر رئيس أساقفة بريوت وأبرشي تها املاروني ة حلضوره األبوي  و  ،اجلامعة

معنا اليوم، وأشكر أيًضا سيادة املطران سيزار إسيان رئيس أبرشي ة الالتني يف لبنان ممث الً ابلرئيس 



ب وأشكر كل  املقامات الروحي ة واملدني ة لآلابء اللعازريني األب زايد حد اد، كما أرح   اإلقليمي  
 اليت أم ت هذه الكنيسة اليوم للمشاركة يف هذا القد اس. 

وملد ة طويلة، كان يقام سنوايا قد اس استدعاء للروح القدس يف بداية السنة  1975قبل السنة 
لكي ينري طريقنا،  ،الروح القدس ،األكادميي ة للجامعة، وها حنن اليوم نرفع صالتنا إىل هللا تعاىل

طريق لبنان العزيز على قلوبنا وفكران لنستعيد مجيًعا العافية طريق أسرة اجلامعة ورسالتها، 
 والشجاعة ولكي تتحو ل قلوبنا وخواطران حنو خدمة جمد هللا األعظم. آمني.


