اليسوعي ،رئيس جامعة الق ّديس يوسف يف بريوت ،يف الق ّداس
كلمة الربوفسور سليم د ّكاش
ّ

االحتفال الذي ترأ ّسه غبطة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ،بطريرك أنطاكيا وسائر
ّ
األول (أوكتوبر)  ،2019يف
املشرق ،يف احلادية عشرة من قبل ظهر األحد ،يف  6تشرين ّ

كنيسة مار يوسف لآلابء اليسوعيني ،شارع جامعة الق ّديس يوسف-األشرفيّة.

ابسم الرئيس اإلقليمي للرهبانية اليسوعية يف الشرق األدىن واملغرب العرب األب داين يونس،
مجيعا أهل اجلامعة وأصدقائها ،أتيتم للصالة معنا يف هذه الكنيسة
وابسم جملس اجلامعة ،وابمسكم ً
التارخيية ،أرحب بكم أمجل الرتحيب وأببينا صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشاره بطرس
مشكورا من الفكر والقلب لالحتفال معنا ابلذكرى
الراعي السامي االحرتام ،الذي لّب النداء
ً
املئوية إلعالن دولة لبنان الكبري كما أراده سلفه صاحب الغبطة املثلث الرمحة مار الياس بطرس
احلويك ،وإقامة الذبيحة اإلهلية يف بداية هذه السنة األكادميية املاية واخلمس واألربعني من عمر
اجلامعة اليسوعية.
إننا نفرح أبن نستقبل على رأس االحتفال فخامة رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون ممثالً
مبعايل الوزير منصور بطيش ،وبدولة رئيس جملس النواب األستاذ نبيه بري ممثالً بسعادة النائب
هنري حلو ،وبدولة رئيس جملس الوزراء الشيخ سعد احلريري ممثالً مبعايل الوزير منصور بطيش.
فلهم منا الشكر على حضورهم وتثمينهم لرسالة اجلامعة وأعماهلا.
أيضا أن أشكر من صميم القلب سعادة السفري البابوي جوزف سبيرتي الذي يرافق أعمال
أود ً
اجلامعة ،وسيادة املطران بولس عبد الساتر رئيس أساقفة بريوت وأبرشيتها املارونية حلضوره األبوي
أيضا سيادة املطران سيزار إسيان رئيس أبرشية الالتني يف لبنان ممثالً ابلرئيس
معنا اليوم ،وأشكر ً

اإلقليمي لآلابء اللعازريني األب زايد حداد ،كما أرحب وأشكر كل املقامات الروحية واملدنية
اليت أمت هذه الكنيسة اليوم للمشاركة يف هذا القداس.
قبل السنة  1975وملدة طويلة ،كان يقام سنوااي قداس استدعاء للروح القدس يف بداية السنة
األكادميية للجامعة ،وها حنن اليوم نرفع صالتنا إىل هللا تعاىل ،الروح القدس ،لكي ينري طريقنا،
مجيعا العافية
طريق أسرة اجلامعة ورسالتها ،طريق لبنان العزيز على قلوبنا وفكران لنستعيد ً
والشجاعة ولكي تتحول قلوبنا وخواطران حنو خدمة جمد هللا األعظم .آمني.

