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 األخت جميلة ريشا )راهبات القلبين األقدسين(

 3102كانون األّول    6 الجمعة

 
 حضرة رئيس الجامعة اليسوعّية في بيروت األب سليم دّكاش المحترم

 حضرة عميد كلّية العلوم الدينّية، األب توم سيكينغ المحترم

 والمدراء المحترمينحضرة العمداء 

 المحترم حضرة مدير المعهد العالي للعلوم الدينّية، األب إدغار الهيبي

 ق الدبلوم الجامعي في رعويّة الصحة، السّيد جورج سّلوم المحترمنس  حضرة م  

 الخدمة الشّماسّية والراعويّة اإلجتماعّية حضرة منّسق الشهادة الجامعّية في

 وأخواتي الراهبات األعّزاءحضرة اآلباء األفاضل 

 حضرة األهل واألصدقاء

 أعّزائي الخّريجين

َ   ، يف هذا املساء، ويف هذا احلفل الكرمي، باسم املعهد العايلم  ن أتكل  أ     .يل م شرف   للعلم  الدنيّة،، 

قي الدبلم  اجلامعي يف راعمن، س  ي  هذا املعهد، ولزمالئي م   فشكري للخمري إدغار اَّيب، مدنر  
يف اخلدم، الشمةاسّة، والراعمنة، اإلجتماعّة،، األستاذ جمرج سلةم  واخلمري الصح،، والشهادة اجلامعّة، 

 .مة،ه، إذ انتدبمين َذه املمين هباول  عبدو أيب خلّل على الثق، اليت أ  

دامى فّه ثانًّا ومن َث ة معلةم، الق   اوةاًل وميدوب،   ه، كطالب،  ين ميذ نشأت  ه ورافق  ، الذي رافقت  فهذا املعهد
 من التجدةد، ولكن الثابت   ا  كثّية والكثّي  ، عرف تغّيُ يف املرافق، الروحّة، دبلم  جامعي ،ق  س  مي   والّم   

الشرق بشكل عا . فكان  يفو  بشكل خاصاليت يف لبيان  ه يف واقع الكيّس،  هم جتذةر  فالذي مل نتغّية 
دةماً ق  ، م  سّيهتاها ومله جلدند  فاحتًا أبماب   متجاوبًا معها،دائمًا مصغًّا حلاجاهتا الرعمنة، والرتبمنة، اإلميانّة،، 

، ميفتحاً ، والراعمنة، والدنيّة، حّةزًا كبّياً ألبعاد اإلنسانّة ل اً معطّ، للفاعلني فّها جدةن،متجدةدة و  تيشئ،ً 
 لقد دأب هذا املعهد   واإلحرتا . احلمار   بروح   األدنان   كلة   مسكمنّة، وعلى يائس بروح  على مجّع الك
. انتمما كيّس،    وإىل أنة،   مالدة أو بلد أت  والكهي، من كل ب   والرهبان   والراهبا   لمانّني   الع   على استقبال  

 مميه كل    حامل   نتيشةأون معاً، نرى الطالةب   ،من سمرنا، من العراق، من األردن أو من لبيان
حني على ت  يف  هم وم  ع  مُ ي   الذي أتى ميه، متقبةلني غىن ت    اليت نيتمي إلّها والبلد   الكيّس،   خصمصّة،  

 .  الكيّس، اجلامع،



  : على ذلك دلّل   عطى الّم  َي خّي  وهذه الشهادا  اليت ت  
، والدبلم  اجلامعي يف املرافق، الروحّة، حلم  اجلامعي يف راعمن، الصبالدبلم  اجلامعي أؤمن والد

لب، ا) وهيا، ال بدة يل من التيمنه إىل ط يف اخلدم، الشمةاسّة، والراعمنة، اإلجتماعّة، والشهادة اجلامعّة،
انتقلت من هذا العامل إىل ملكم  اهلل، وهي ترنز ميّع، صحافّ،،  من طالةب هذه الشهادة، ممّةزة،

وهذا ما  .حّتة اليهان، جبدنة، والتزا دراستها  ،ل، مل مييعها من متابعسيما  من مرض عضا 5عانت 
. فليذكرها بصالتيا عائلتهاب وطبعا ملتزم،أبرشّتها ملتزم، ب ،ملتزم، برعّتها يف بلمن، ع رف عيها،

 وحمبةتيا(.
 أعّزائي الخّريجينوأنتم، 

 والعامل. الكيّس،   أن جتعلما ما أخذمتمه يف خدم،   تم مدعمون أوةالً نم، أمّت  انت   ألي تيشئ،  
ستباح ه وت  حرن ةت   ك  ه  يت   وت   اإلنسان   كرام،    داس  املم  والدمار، حّث ت   ل  ق  حتت ث   تيمء   ويف ميطق،   يف بلد  

ا أقمى من املم ،  على تشهدوا للحّاةون أن ه، أنتم مدعمة حّات   تشهدوا وتعملما من ل مدعمونأّنة
  ه.ل حرن ةت  ه من كلة ما نكب  ر  اإلنسان وحترُ أجل كرام، 

لّعطّيا إنةاها  اليت أتى املسّح   من هذه احلّاة   حّاة   مدعمةون أن حتملما فّكم وملن نأيت إلّكم، كلم،  
 فرة.م  ب  

 .لمن ما اختربمتمه من حب الرةبيف إصغائكم ويف كالمكم، يف صمتكم ويف حضمركم، حتم  

يف ميكم هذه اخلدم،،  كم ملن نطلب  ه، يف مرافقت  حضمركم مع املرنض وأهل  م، يف ك  يف إعالن إميان  
رى شلما ب  حم  م لتشهدوا للرجاء الذي فّكم ولت  عّت  ما أنةكم د  ال تيس  خدمتكم اإلجتماعّة، والرعمنة،، 

 نظرة تشفي، حترةر وتشجةع معمع نظرة احرتا  ملؤها الرمح،، )...(،"من املم   شرى القائم  اخلالص، ب  
  1كما نقمل ليا البابا فرنسّس، يف اإلرشاد الرسميل "فرح اإلجنّل"..."وتيمةي

أة )الشجاع،( فاهّةتيا وأن تكمن ليا اجلر : " حنن مدعمةون أن خنرج من ر   ليسمعه نقمل ليا أنضاً و 
 .2" الروحّة، واإلنسانّة،بالقّم  على اَامش وحباج، أن نستييّي   ممن ه كل     ة  يذهب ملالقال

 يا إلّهم.رسل  من ن   نيتظر  نا و ر  نيتظ   احلّاة حّث الرةبُ  على جدند   ولي يف ت ح إذاً، فليخرج

 وشكراً 
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