
ختّرج الدفعة األوىل حفل يف  رئيس جامعة القّديس يوسف، ،سليم دّكاش اليسوعيّ  الربوفسور كلمة
من كوادر األخوّّيت الذين حازوا على الدبلوم اجلامعي "أؤمن" مدخل إىل اإلميان املسيحي، يوم 

، يف متام الساعة السادسة والنصف مساًء، على مدرّج 2015تشرين الثاين )نوفمرب(  6 اجلمعة يف
"C.يف َحَرم العلوم الطبّية " 

  
 ،الطاّلب احملرتمونأيّها  
 فرحيت يف هذا املساء بثالث : 
 وهي اليت بني جدراهنا وأبوابـها عالقٌة منذ السنة ،أن تكون اجلامعة اليسوعّية األوىل، 
ب الكنيسة يف جمال العقيدة  شريكة  رائحة األخوّّيت يف لبنان،  1875 اليوم يف إعداد ُنخ
، فتزهو الكنيسة بكاثولكّيتها مع انفتاحها على والكتاب املقّدس واخللقيات املسيحّية واإلميان

ذاهب اجملتمع ومعاانته وعلى إخواننا يف ابقي الكنائس املسيحّية وعلى شركائنا يف الوطن من امل
أبن تكمل مسرية كلّية  ضنينةاإلسالمّية. فاجلامعة اليسوعّية، جامعة القّديس يوسف، 

الالهوت عرب كلّية العلوم الدينّية واملعهد العايل للعلوم الدينّية، فكلّية الالهوت اليت أتّسست 
 خالل مئة سنة  أعطت األفضل للكنيسة من البطاركة واألساقفة والكهنة 1875يف السنة 

امللتزمني  واملثّقفني ثقافة الكنيسة كمل املشوار فنخرّج أفضل العلمانّينيأبن نواليوم نفخر 
بقضّية اإلجنيل الذي يدعو إىل املصاحلة فالرجاء واحملّبة والذي يدعو للسري يف النور ال يف 

 الدامس.الظالم 
ري بشارة، مرشديها األب واألخ العزيز مس رأس  أن تكون األخوّّيت وعلى الثانية،  

 راعويّ لالواعي وا ، التكوين الفكريّ األعضائه مهّمته االهتمام األكيد ابلتكوين املستمرّ 
. أان ت إخواهنم وأخواهتمعجني والنشطاء العاملني من أجل تثبياملسؤول، فيكونوا كاخلمري يف ال

جورج خوري، الذي  ال أنسى تلك األّّيم اليت كنت فيها قريب ا من املؤّسس واملرشد األّول األب 
 حوليف وحدة أبنائها  اب دائم،كان همُّ حياته أن يرى الكنيسة يف جتّدٍد مستمّر، يف شب

وحول والدة اللـه العذراء مرمي، سّيدة العنصرة وسّيدة لبنان. من األب جورج خوري  الكنيسة
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جتماعّية يف إو إىل األب مسري بشارة مرور ا ابآلابء املرشدين، أصبحت األخوّّيت ثروة روحّية 
 وإغنائها.سة، حنافظ مجيع ا على هذه الثروة ونعمل على إمنائها الكني

أنتم أيّها املتخّرجون الذين أعطيتم من أوقاتكم ومن جهودكم لالنصراف  هيالثالثة،  
تتبّحرون إىل الدراسة والتعّمق يف سّر الالهوت ويف سّر التدبري اإلهلي ويف الكتب املقّدسة 

خري الشهود  كم ولرعاّيكم فتكونواا نفسكم وألخويّتوتستخرجون الآلىلء الثمينة أل وتغوصون
معاونني خري  واوالتالميذ وأصحاب الرجاء. مع التهنئة لكم وملعّلميكم، أدعو لكم أبن تكون

والكبار، أدعو أن تكونوا خري مالزمني لكهنة الرعاّي اليت تنتمون خوّّيتكم للصغار واليافعني أل
أكملوا مسرية تعّلمكم ابلثقافة املسيحّية املستمرّة وابلقراءات املفيدة فيبقى املسيح حيًّا إليها. 

 والكنيسة.التزامنا بقضاّي اإلجنيل  عربفينا وحنن أحياء به 
 أيّها األحّباء، 

 تشاشليك ماريك األب عليها، إن شكرت فال بّد أن أشكر عميد الكلّية الساهر
حضرة اخلوري إدغار اهلييب مدير املعهد العايل للعلوم الدينّية وأخّص ابلشكر  اليسوعّي،

األب مسري على رعايتهم هذا اإلجناز  وكذلك مجيع املنّسقني من املعهد واألخوّّيت وخصوص ا
الذي وصل إىل غايته يف هذا اليوم. وجلَّ أمنييت أن نخكمل هذا الربانمج اإلعدادي مع أجيال 

 راجني أن خيرج الوطن من كبواتهوانتقال البعض إىل مستوى اإلجازة، ودفعات جديدة 
ّيته، وأن نعمل مع ا من أجل رفعة امسه ووحدته ودعم ق َيم اإلميان والتضامن اونف ومشاكله

 والوحدة واحملّبة والفكر املستنري.


