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الي�سوعيني :اإ�ساءة على �سخ�سيات
أ�سبوع
ا
إفتتاح
ا
ّ
تركت ب�سماتها يف املجتمع

مت افـتـتــاح «الـيـســوعـيــون وااللتزام
بــاملــواط ـنــة» ،بــدعــوة مــن رئـيــس جامعة
القديس يوسف فــي بـيــروت واملرشدية
فيها ،ويضيء على دور اآلباء اليسوعيني
في تنمية حس املواطنة إلى جانب دورهم
الروحي ،وذلك من خال استعادة سيرة
ومسيرة أربعة رهبان يسوعيني عاشوا
رسالتهم حتى الرمق األخير من حياتهم،
وهم :األب نقوال كلويترز ،القديس ألبرتو
هورتادو ،فرانز فان درلورخت ،وپيدرو
أروپــي ،وذلــك في مسرح بيار أبو خاطر
في حرم العلوم اإلنسانية-طريق الشام.
«نيقوال كلويترز سماد ألرض مهملة»
كــان عـنــوان ليلة االفتتاح التي قدمتها
اإلعــامـيــة هـيــام أبــو شــديــد واستهلتها
بخبرتها الشخصية حــني تعرفت على
مسيرة «أبــونــا نقوال» من خــال ما كتب
عنه ،وروت تأثرها العميق بتواضعه
وروحانيته.
بـ ــدايـ ــة حت ـ ــدث املـ ــرشـ ــد ال ـ ـعـ ــام في
جامعة القديس يوسف األب جاد شبلي
اليسوعي معبرا عن «سروره الستضافة
أسبوع كامل عن الرهبنة اليسوعية وهي
«شــرارة انطاقة اجلامعة ومنها تستمد
روحانيتها وأسلوبها وطريقة عملها».
وتطرق رئيس اجلامعة البروفسور
سـلـيــم دكـ ــاش إل ــى ال ـش ـخ ـص ـيــات التي
س ـي ـضــيء عـلـيـهــا ه ــذا األسـ ـب ــوع فقال:
«ج ـم ـيــل هـــذا الــعــنــوان «اليسوعيون
وااللـ ـت ــزام بــاملــواط ـنــة» وال ـ ــدالالت التي
يحملها ،فاألسبوع اليسوعي هو نافذة
نطل منها ال للتعرف على مجرد أفكار
أو مبادئ وإن كانت شديدة األهمية ،إنه
نافذة نطل منها للتعرف إلــى أشخاص
يسوعيني تركوا األثر الكبير في محيطهم
وفي بيئتهم ومدينتهم ووطنهم».
مــن جهته ،حتــدث الرئيس اإلقليمي
للرهبنة اليسوعية األب داني يونس عن
محورية النجاح فــي احلـيــاة اجلامعية
كما في احلياة عموما ،وميز بني النجاح

رئيس اجلامعة يتوسط جانبا من املشاركني
في احلياة واحلياة الناجحة ،مستشهدا
مبقولة الرئيس السابق للرهبنة األب
أروبــي الــذي يقول« :هدفنا تكوين رجال
ونساء من أجل اآلخرين».

ثم عرض وثائقي عن حياة األب نقوال
كلويتزر في برقا من إعداد وسيم جعجع
وسنتيا أبو زيد ،تلته شهادات عنه.
وفــي اخل ـتــام ،قــدم نبيل وهيبي من

املدرسة اللبنانية للتدريب االجتماعي
في اليسوعية ،خاصة علمية منهجية
للمقاربة التنموية التي عمل عليها األب
نقوال في بلدة برقا.

