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همزة وصل
          نرشة إخبارية شــهرية           كانون األول 2017

من أقوال إيفون شامي:
صورة  عىل  الله،  كأبناء  لنحيا 
معه  لنتّحد  ومثاله.  يسوع 
جسده  يف  أعضاء  ونكون  وبه 
وحّبه  حياته  وُنَنح  -الكنيسة- 

ونَِهْبــُهمـا.

نؤمن أّن : 
»كّل واحد منا هو غاٍل عىل قلب 
أفراد  من  اآلن  منذ  نحن  الله، 
لسنا  أننا  نؤمن  املقّدسة،  عائلته 
مبفردنا مبواجهة الحياة وصعوباتها.

(Credo SESOBEL n° 8(
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لنفتــح قلوبنا عىل رجاء امليالد

ليكــن عيــد امليــالد هــذا العــام مجيــداً لــكل شــخص غــر راٍض عــن حياتــه، يُقِبــل إىل املســيح طالبــاً 
التغيــر... وليكــن مجيــداً لــكّل منكــر القلــب، يــأيت إىل املســيح فيجــّر كــره ويعــزّي قلبــه. 

كام قال البابا فرنسيس : لنفتح قلوبنا عىل رجاء امليالد.

ــه  ــن الل ــة م ــان هــو هب ــان. اإلمي ــان متالزمت ــام فضيلت ــان، فه ــالزم الرجــاء واإلمي ــالد يت ــي املي فف
ــىل كل يشء. ــادر ع ــه ق ــة أّن الل ــىل حقيق ــتند ع ــاء يس ــان والرج لإلنس

إّن روح امليــالد ال تدعنــا أبــداً نفقــد الرجــاء واألمــل يك ال نستســلم لليــأس. لــذا ندعــو اللــه عــىل 
الــدوام أن يقــّوي إمياننــا ورجاءنــا بــه، مدركــن أنـّـه مهــام تأزّمــت األمــور وتعّقــدت األحــداث، فهــو 

ينتظرنــا ليمــّد يــده إلينــا، كــام فعــل مــع التالميــذ الذيــن كانــوا يف الســفينة.

املغــارة ببســاطتها تنقــل الرجــاء، ننظــر إىل مريــم أم الرجــاء. بالـ«نعــم« التــي قالتهــا فتحــت للــه 
ــه  ــا الل ــذا اختاره ــان، وهك ــا اإلمي ــاء وكان يحرّكه ــاً بالرج ــا كشــابة كان مليئ ــات: قلبه ــاب عاملن ب
وهــي آمنــت بكلمتــه. بالقــرب مــن مريــم نجــد يوســف، هــو أيضــاً قــد آمــن بكلــامت املــالك، 
وبالنظــر إىل يســوع يف املــزود يتأمــل بالطفــل اآليت مــن الــروح القــدس وبــأّن اللــه نفســه قــد أمــر 
بــأن يســّميه »يســوع«. يف ذاك اإلســم نجــد الرجــاء لــكّل إنســان ألنـّـه مــن خــالل ابــن املــرأة ذاك 
ــة مبــكان أن نتأّمــل باملغــارة. ســيخلّص اللــه البرشيّــة مــن املــوت والخطيئــة ؛ لذلــك مــن األهميّ

أيّهــا الــرّب يســوع مخلّصنــا، يــا أمــر الســالم، إمنحنــا اإلميــان بــأّن الّســالم الحقيقــي ممكــٌن، ألّن 
البــرش الذيــن خلَْقتَهــم عــىل صورتــك ومثالــك هــم يف أعامقهــم صالحــون. أعطنــا يــا رّب أن نكــون 

فاعــي ســالٍم، نبنيــه عــىل الحقيقــة والعدالــة والحّريــة واملحبّــة.
رســالة امليــالد هــي رســالة الرجــاء، كل يشء ســوف يتغــّر نحــو األفضــل. عيــد ميــالد الــرب يقــّدم 
لنــا ألفــي ســبب للرجــاء. إن كّل “نعــم” ليســوع الــذي يــأيت هــي برعــم رجــاء ! لنثــق إًذا برعــم 

الرجــاء هــذا وبهــذه الـــ “نعــم” ليســوع : 

“نعم يا يســوع أنت قادر أن تخلّصني!”
 ميــالد مجيد ُمفعامً بالرجاء.

مقتبس من مقابلة البابا فرنســيس - امليالد 2016 ومن رســالة امليالد الغناطيوس يوســف الثالث يونان 

L’art de défier dans l’espérance
Théme de l’année 2017-2018

َفـّن الّتحدّي بالّرجاء



-2-

هاشلة بربارة

الرامج الرتبوية
عرفتا من عينيها

ــروا  ــا بفّك ــز. والدن ــو وممي ــا حل ــارة عّن ــد الرب ــل كل ســنة، عي مت
ــي رح يلبســوه.  ــزي ال ــل بال ــل بوقــت طوي قب

هالنهــار كان متنــّوع باإلحتفــاالت... بالبدايــة زارونــا تالميــذ 
ــارة..."  ــله برب ــوا "هاش ــا س ــا وغّنين ــز"، لعبن ــا عزي ــة "ماري مهنيّ

وتشــاركنا حلويــات العيــد. 
مــن بعــدا احتفلنــا مــع تالميــذ املدرســة اإلبتدائيــة باألغــاين 
والرقــص وأجمــل مفاجــأة كانــت حضــور الســاحر"داين" الــي قــّدم 

عروض مميزة ورســم الضحكة والدهشــة عىل وجوه والدنا. 

برنامج الدمج املدريس - ســيزوبيل جزين

بــكّل نشــاط، جّديـّـة وإبتــكار، تــّم التّحضــر لحفلــة عيــد الربــارة. 
وبـــ6 كانــون األّول إجــا الحصــاد مبوســم الزراعة.

حصدنــا فــرح مــا بينوصــف ومشــاركة ناجحــة وفّعالــة. وكّل 
ــدة  ــت كّل وح ــدات. ومثّل ــن كّل الوح ــاركوا م ــار ش ــا الزّغ والدن
ــا عــىل  ــدو، شــعاراتو، أشــخاصو املشــهورين وتعرّفن بلدهــا بتقالي

ــو. ــو وميّزات ثقافت
ــّدام  ــىل Red Carpet  ق ــيوا ع ــة ومش ــى حلّ ــروا بأبه ــا ظه والدن
لجنــة التّحكيــم الــّي كانــت أكــرت مــن مميّــزة وكانــت مؤلّفــة مــن : 
.Winnie the pooh, Penguin, Mickey and Minnie Mouse
عقبال كّل ســنة والقّديســة بربارة تحمينا وتضّل رمز الفداء وحّب املسيح. 

بعيــد الربــارة، بيغمرنــا الفــرح ومــا مننىس صاحبــة العيد القّديســة 
 déguisementِــر بـــ ــار تنّك ــارة. كل شــخص مــن شــبيبتنا الكب برب

حســب بلــدو ومنطقتــو مــن توغــو، ألمــركا، لكنــدا وفرنســا.
ــان  ــذ وأجب ــا نبي ــزات وكــامن دقن ــد، عــن املميّ ــا عــن التقالي خّرن
ــم  ــت كالّ ع ــا كان ــن، قلوبن ــن هــودي كلّ ــّم م ــات... واأله وحلوي
ــواء  ــيقى واألج ــع املوس ــرح م ــة والف ــر املحب ــس وت ــض ع نف تنب

ــد!!! ــا العي ــن الصــور، عيشــوا معن ــة م ــع هالباق ــوة. وم الحل
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حّضنا العيد بفرح
ــل  ــتقبال الطف ــّنا، إلس ــرات ِعـ ــت التحض ــون األّول، بلِّش أّول كان
ــن، روال...  ــا، جان ــن، ميش ــن امللتزم ــق م ــي وفري ــوع... دول يس
ــوا عــم ِيســبقوا  ــة الّنحــل، كان ــل خليّ ــة البيــت. وِمِت ــوا بزين اهتّم
الوقــت ليَفّرحــوا والدنــا وشــبيبتنا، ويخلّونــا ندخــل بجــّو العيــد، 
ــارة  ــوان، مغ ــة باألل ــواب مزيّن ــجر وأب ــن ! ش ــن وُمعجب مدهوش
ــتنا  ــّي مــا نسِّ ــد ي عــىل املدخــل ومغــارة بالكنيســة... رمــوز العي

ــّداس. ــر للق ــوات والتحض الّصل

كل عيــد ونحنا كلّنا بألف خر وبركة...
Ambiance de Vie - مادونــا بارد

هالســنة كــامن، امللتزمــن مــع والدنــا، وشــبيبتنا، "ســيزوبيل" 
املســاهمن  مــع  واألصحــاب،  األهــل  مــع  أخــي"،  "وأنــت 
ــة  ــات الرســميّة ومــع كّل األحبّ واملســاعدين، ممثلــن مــن الفعاليّ
يلــي إجــوا يشــاركونا لنحتفــل ســوا بالّذبيحــة اإللهيّــة يــّي ترأســها 
املطــران أنطــوان نبيــل العنــداري، الخــوري جــوزف ســلّوم، عــدد 
ــة  ــر، بكنيس ــز صف ــامس عزي ــزة والّش ــّيدة اللوي ــان س ــن رهب م

ــون األول 2017.  ــس 21 كان ــوم الخمي ــزة ي ــيدة اللوي ــر س دي
وامللّحــن  غيتــا حــرب  املُرّنــة  الســيزوبيل،  ومبرافقــة كــورس 
جــوزف مــراد، كانــت األجــواء ســامويّة، خاّصــة ملّــا دخلــوا 
مالئكتنــا مــع عيلــة املغــارة بالتّهاليــل امليالديّــة، يــّي كانــت عــم 

ــد اللــه وتِدعــي للّســالم بــاألرض. بتمجِّ

ــا،  ــكن معن ــوع يس ــا يس ــة، دعين ــوم عاملؤّسس ــاين ي ــا ت ــا رِجعن ملّ
ــور. فاجتمــع كل امللتزمــن ووضعــت  وكانــت املغــارة مشــتاقة للّن
الســيدة فاديــا صــايف، شــخص الطفــل مبكانــه باملـِـذَود، الّنــور الحــّق 

ر كّل إنســان جايــي عالعــامل. ــوِّ ــّي ِبَن ي
دنــا،  يجدِّ طلبنــا  الِكلمــة،  عــىل  املِبنــي  ببيتنــا  الــرّب  اســتقبلنا 
ــه مــن  لُ ــا يحوِّ ــا ت ــو قلبن ــح، نِفتحل ــم وغــر صال وميحــي كّل يش قدي
رنــا مــن  قلــب قــاس، للحــم ودّم، نِســمحلُو يدخــل لظلمِتنــا يحرِّ
ــنا، هــّوي  ــا وضعـفـ ــقي باملســيح بقلــب وجعن ــا نلتـ ــوفنا ويخلّين خـ
ــرة  ــر نظ ــامل، لتص ــا للع ــر نظرتن ــا، وبيغـيِّـ رن ــنا وِبيحرِّ ــّي بيشـفـيـ ي
ــا  ــو ِبـُضـعـفـنـ ــاح ومســامحة، نِعـتـرفلـ ــباالة،  نظــرة إنفت حــبٍّ ومـ
ــا ســوى  ــا، رشبن ــلنا، غّنين ــو الغفــران... رتّـ ــنا ونطلــب ِمـّنـ وخطـيِّــتـ

ــد... ــالد مجي ــض مي ــا لبع ــد ومتّنين ــب العي نخ
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عّنا امليالد بيحىل
مبيالدك يا رّب بتكرب املحّبة وخاّصة عّنا هون بســيزوبيل

هالســّنة احتفلنــا مثــل كّل الســنن مبولــد يســوع٬ كبــار٬ زغــار ومــن كّل األقســام الرتبويــة عيّدنــا وتشــاركنا العيــد املجيــد بفــرح ومحبّــة. 
ــتقبلنا  ــبيبة. اس ــكّل االوالد والش ــا ل ــع الهداي ــاالت وتوزي ــت اإلحتف ــيزوبيل وبلّش ــكّل س ــالة ب ــد والص ــّو العي ــش ج ــهر بلّ ــن أوّل الش م

ــز.  ــد مميّ ــوا هالعي ــة٬ بهيصــة أو ببســمة تيخلّ ــا ويســاهموا بهدي ــدوا مــع اوالدن ــوا يعيّ ــرة حبّ أشــخاص كث
وهلّق رح يخركن كل قســم كيف قّض العيد ع طريقتو:

عيد امليالد بأسرتاليا
وكان الطقس كتر شــتوية  حضـــرّنا حالنـــا  للصـيّفيــــة  
وأحلــــى مــيـالد قـضيـّنا والبــــــردات تـــحّديـنــــــا  
و“بالبيـّســـن” تســلّيـنا بــابــــا نـويــــل  اســتقبلنـــا  
لَِعيـّدتـــنا أحــىل عيديـّــة وشــكراً  للحضارة األســرتالية           

وحدة التدّخل املبكر

يــا رعاة خرّبونا، هل جرى أمر غريب ؟
خرّبونــا بّشونا ما هذا الّسّ العجيب...

أحــىل رّس منعيشــو كّل ســنة بــكّل قداســتو وفرحــو. مننطــر عيــد 
امليــالد كبــار وزغــار لنجــّدد والدة يســوع مخلّصنــا ونعيــش فــرح 

هالعيــد مــع والدنــا.
 FFA Private Bank املحبّــن كتار، خاّصة بهالفرتة. منشــكر موظّفــن
الــّي عملولنــا زيــارة بـــ8 كانــون األّول.  ســوا رقصنــا، غّنينــا، زيّّنــا 
ــكّل  ــة ل ــّدم هديّ ــارة و Père Noël ق ــد املغ ــد وأكي ــجرة العي ش
ولــد مــن والد الشوشــو* والـــUSP )وحــدة التدّخــل املبكــر) 

ــن. ــت وّج ــا فارق ــة م ــن والّضحك ــة قلوب ــرت الفرح وغم
مــع هالعيــد، منتمّنــى للــكّل يتجــّدد حــّب يســوع بقلبــو وحياتــو.

وحدة الشوشو*

شديدة ذهنّية  و/أو  جسديّة  بإعاقة  املصابني  األوالد  برنامج  الشوشو:   *
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كلاّم اجتمــع إثنان أكون الثالث بينهام

 CAT كيــف إذا اجتمــع بالســيزوبيل كل مركــز املســاعدة بالعمــل
مــع فريــق مــن جامعــة القديــس يوســف USJ حتــى ســوا نعيّــد 
امليــالد ومــا يكــون العيــد مجــرّد ذكــرى، إّنــا والدة جديــدة بقلــب 

كل شــخص ؟!!!

كّل واحــد مــن فريــق USJ كان حــارض وســهران لــكّل ولــد، شــاب 
وصبيّــة. توزّعــت الهدايــا مــع Père et Mère Noël، أخدنــا صــورة 
 Happy Birthday ونغّنــي Bûcheتذكاريـّـة ونحنــا عــم نقــّص الـــ
ــا،  ــد، رقصن ــة العي ــا حلوين ــوا، أكلن ــا س ــدا تغّدين ــوع.من بع ليس

غّنينــا ودبكنــا.

ــا  ــي ت ــي جاي ــّل. يل ــب يف ــو قل ــدا إل ــا ح ــار وم ــص النه خل
يفــّرح والدنــا، فــّل وقلبــو مليــان فــرح، حــّب ونظــرة جديــدة 

ــتفهام : ــة اس وعالم
»معقول أنا يليل جايي تا فّرح وحّســس بالعيد، 

هلقد أنا فرحت... هلقد أنا انبسطت... هلقد أنا ما إيل قلب ِفّل... 
هلّــق الحّب بيعمل عجايب ؟؟...

ــا  ــل لن ــا، أرس ــه بيحبن ــد ألل ــب وهلق ــل عجاي ــب بيعم ــم، الح نع
ــا. ــى يخلّصن ــد حت ــو الوحي إبن

مــن القلــب شــكر لــكل شــخص حبّنــا هلقــد وَحــّب يتشــارك معنــا 
ــر  ــكر كب ــل USJ. ش ــق عم ــن فري ــة م ــكر للمجموع ــد. ش بالعي

ــد. ليســوع صاحــب العي
ليىل زغيب – مركز املســاعدة بالعمل

ــك عــم  ــوة، بتحــّس إنّ ــة حل ــد، لفت ــك تعطــي، خاصــًة بفــرتة العي إنّ
تعمــل يش، عــم تفــّرح حــدا بهديّــة، ببســمة، بحصــور... هيــك صــار 
مــع قســم مــن فريــق عمــل جامعــة USJ الــي أّمــن الهدايــا ملجموعة 
ــوا وقــت  ــوا يقّض ــن شــبيبة CAT. حبّ ــا ومــن بينات كبــرة مــن والدن
ــوا معــن  ــا وجاب ــا بالعيــد، يقّدمــوا الهداي ــوا معن بالســيزوبيل، يحتفل

ــة فــّرح الــكّل. »Joe Le Magicien« الــي بألعابــو الخفيّ
بلّــش نهارنــا بالصــال وتراتيــل امليــالد حتــى بالزينــة والهديّــة 
ــو  ــادة، بصوت ــل الع ــارون أشــقر مت ــد ؛ م ــىس صاحــب العي ــا نن م
الحنــون، كان عــم بيفــوت عــىل قلــب، وتراتيــل »مبيــالدك يــا 
ــوا كل الحضــور يشــارك  ــالد« خلّ ــة املي ــة« و »ليل ــر املحبّ ريب بتك

ــرح. ــون ف ــع العي وتدم
ــة  ــوا باق ــا« قّدم ــا »مي ــع زميلتن ــة املوســيقيّة بالســيزوبيل م الفرق
ــل  ــا مت ــزف وpercussion أخدون ــع ع ــة م ــاين ميالديّ ــل وأغ تراتي

ــا : ــن هتفن ــارة ومه ــان عاملغ املاجــوس والرعي
»املجد لله يف العىل والســالم يف األرض عىل من أرضاه«

الـــMagicien Joe، بروحــو الحلــوة واملرحــة وباندافعــو، أعطــى 
يفــّرح  حتــى  عنــدو  مــا  أحــىل 
شــبيبتنا  مــن  املشــاركة  الــكّل. 
جــّو  أضفــى  بيناتــن  والتفاعــل 
مــن الضحــك، املــرح والنهفــات، 
واختــار  الشــاب »اليــاس« ليلعبــوا 

ســوا لعبــة. 
بيطلــع   Abra Cadabra مــع 
 ...Foulardرسوال داخــي معلّــق بالـــ
»اليــاس« مــا فهــم شــو صــار، بــس كل 
ــد  ــا يتأكّ ــو ت شــوي كان يســتفقد تياب

إذا رسوالــو بعــدو موجــود.  
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وحدة اإلعاقة الفكريّة

* متل كل ســنة، عّودتنا مدرســة القلبني األقدســني - البورشية، نتشــارك مع 
تالميذهــا فرحــة عيد امليــالد. كانت النشــاطات متنّوعة، ثقافيّــة، إجتامعيّة 
ــا األحاديــث، تشــاركنا  ــة. عشــنا ســوا أوقــات كتــر حلــوة، تبادلن وترفيهيّ
األلعــاب واكتملــت الفرحــة ملـّـا وصــل بابــا نويــل ووّزع الهدايــا لوالدنــا.

دعوة من القلب
* بزيــارة زغــرة كانــت الفرحــة كبــرة، بضحكــة واندفــاع كان اإلســتقبال إلنــا 
من قبل إدارة، تالميذ وأســائذة مدرســة Antonine Sisters School - غزير. 
تعرّفنــا عــىل بعــض مــن خالل نجمــة مضّوايــة بتدّل عــىل والدنا. رقصنــا، غّنينا 
ســوا وتشــاركنا لقمــة جمعتنــا كلنــا، وزيــارة قصــرة مــن بابــا نويــل رســمت  
البســمة عــىل وجــوه الــكل. منشــكر الجميــع عــىل اإلهتــامم املميــز فينــا...

Bordeau بصف Ange Gardien
ــش  ــا نعي ــا بصفن ــاص... حبيّن ــع خ ــو طاب ــد كان إل ــنة العي هالس
ــو  ــق، ج ــيل، وفي ــل، إي ــن، رافاي ــاركة. “جاي ــاء واملش ــرح العط ف

.Ange Gardien وســتيفاين” قــّرروا يتشــاركوا لعبــة
ــو  ــرة لرفيق ــة زغ ــب هديّ ــم يجي ــن كان ع ــدا مّن ــرتة كل ح بهالف
ويحطّهــا بكيــس Père Noël  ونهــار الثالثــاء قبــل العيــد كل فــرد 

اختــار كيــس وقّدمــوا لرفيقــو.
جــّو كتــر حلــو كان بالّصــف، الــكّل كان مبســوط إنــو عــم يقــّدم قبــل 

مــا ياخــد. وبعــد توزيــع الهدايــا احتفــل الــكل ع موســيقى العيــد.
ملــا  العيــد  حلــو  شــو 
نتشــاركو مــع بعضنــا، 
ــو  ــنة إن ــىل يش الس وأح
شــبيبتنا اختــروا العطــاء 
واملشــاركة مــع بعضــن.

وحدة اإلعاقة الجسديّة

صلواتنا بزمن امليالد
ــن  ــيح، زم ــوع املس ــرّّب يس ــالد ال ــد، مي ــالد املجي ــن املي ــّل زم ح

ــه.  ــن الل ــد اب ــن عه ــاء، زم ــرح والرج الف
وفريــق  والدنــا  مــع  منجتمــع  هالفــرتة،  خــالل  ســنة،  كّل  ومتــل 
التّعليــم الّدينــي مــن "أنــت أخــي"، لرنفــع صلواتنــا ســوا للــرّب، 
ــة.  ــرح واملحب ــا بالف ــىلء قلوبن ــل يســوع ومتت ــتقبال الطّف ونســتعّد الس
شــكرًا لــكّل الــّي شــاركوا بالتّحضــر لهالّصلــوات ومنخــّص بالّذكــر “ماغــي 

بقاعــي وإيــيل يعقــوب”.

وحدة الشوشو

تزيني طابقنا بالعيد
تعلّمنا إنّو يســوع هّوي العيد؛ فتّشــنا عليه وين ما كان، لقيناه هون:

هون العيد، وفرحة العيد، وبهجة العيد، هون يســوع.
ُولد املسيح، هلّلويا.

وحدة اإلعاقة الفكريّة

ــه،  ــارة عاديّ ــت زي ــا كان ــر، م ــه – غزي ــا ع مدرســة األنطونّي * زيارتن
ــه وفــرح. ألنــّو حّســينا إنــو الــكّل، مــن دون اســتثناء، اســتقبلنا مبحبّ

األوالد كلـّـن جّربــوا يســاعدونا ويحكــوا معنــا ويتعرّفــوا علينــا. صلّينــا 
ســوا، غّنينــا، رقصنــا، لعبنــا، أكلنــا، وكّل تلميــذ مّنــن خّصــص هديّــة 
لواحــد مّنــا وقّدملنــا ياهــا بفــرح وبــكّل قلــب كبــر. هيــدي الزيــارة 

كانــت كتــر مميّــزة ومنتمّنــى نعيشــها كل ســنه.  

وحدة اإلعاقة الجسديّة
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املسيح...هللويا ولد 

زمــن امليــالد هــّوي أجمــل زمــن بالنســبة إللنــا ولوالدنــا ألنـّـو فيــه 
منتحــّض لــوالدة املخلــص بــكل فــرح و محبــة وأمــل. 

كتــر مــن النشــاطات واإلحتفــاالت واإلســتقباالت بيميّــزوا هالزمــن 
املبــارك. البدايــة كانــت مــع القــّداس الــي جمــع كل عيلــة 
ــوع  ــوالدة يس ــل ل ــون األول لتهلّ ــد 17 كان ــن األح ــيزوبيل جزي س
املخلــص. كــامن مــا مننــىس الضيــوف الــي زارونــا باملدرســة، 
ــذ   ــن تالمي ــا، مّن ــع والدن ــوا م ــوا وفرح ــوا، رقص ــا، غّن ــوا معن صلّ
مهنيــة »ماريــا عزيــز« الرســمية الــي كل ســنة بينطــروا هالزمــن 

ــا.  ــع والدن ــوا م ــا ويحتفل ليزورون
كــام وأيًضــا اإلحتفــال بعيــد امليــالد 
اإلبتدائيــة كان مميــز  املدرســة  مــع 
يش  وأهــم  واأللعــاب  بالنشــاطات 
ــدم  ــي ق ــل ال ــا نوي ــارة باب ــت زي كان
ــا ومــا نــي يتصــور مــع  أجمــل الهداي
املميــزة   cheminéeالـــ حــّد  والدنــا 

ســنة. كل  عقبــال  عملوهــا...  الــي 

برنامج الدمج املدريس - ســيزوبيل جزين

بــــرد بـليـلــة 
ــك املجــد، نجمــة بالســام تلمــع  ــق مل ــن خل ــج بكوان ــرد وتل ــة ب بليل

ــا... ــد املســيح هللوي ــد، ول ــا بالعي ــد تبرّشن مــن بعي
متــل العادة ومتل كل ســنة بهالشــهر إيامنا بتغمرها عجقــة العيد... زينة 
ودّق جــراس، هدايــا وزّوار، محبّــن من كل صوب بدقـّـوا بوابنا وبيتذكّروا 
والدنــا وشــبيبتنا. شــعلة فــرح بيزرعــوا بقلوبــن وبســمة أمــل برســموا عا 
وجوهــن وســوا بعيشــوا والدة طفــل املغــارة طفــل املحبــة والســالم....

دعــوات تحــّضت ولــكّل النــاس توزّعــت ليشــاركونا معرضنــا وقداســنا. 
وبرعايــة معــايل وزيــر الشــؤون االجتامعيــة االســتاذ بيــار بــو عــايص، 
النائــب أمــل أبــو زيــد، رئيــس إتحــاد بلديــات جزيــن خليــل حرفــوش 
ــار  ــو لكت ــل بناجح ــا والفض ــا معرضن ــض افتتحن ــام ناه ــتاذ هش واالس

مــن  املحبــّن والداعمــن لرســلتنا.
ونجــاح مشــاركتنا كلنــا بالقــّداس مــع مرشــدنا الروحــي الكاهــن ايــي 
قزحيــا ومعاونــو الكاهــن عيــد بــو راشــد مــا بقــّل شــأن. عــىل ألحــان 
الرتاتيــل امليالديـّـة مــع املرنتــن نريــن نــر وســيبال رسحــال، هلّلنــا 
بفــرح العيــد مــع املاليكــة بــوالدة ملــك امللــوك يســوع املســيح. بختــام 
قداســنا فاجــأ بابــا نويــل والدنــا وشــبيبتنا بهدايــا العيــد الــي للجنــدي 

املجهــول يف »لجنــة الســيدات الداعمــة« الفضــل الكبــر بتأمينــن.
ولتكمــل فرحتنــا بالعيــد نــاس كتــار كانــوا حّدنــا إيــد بإيــد. منخــّص 
بالذكــر طــالب مهنيــة »ماريــا عزيــز« وعائلــة »الحايــك« عــىل مبادرتن 

تجاهنــا ومــا مننــىس مطعــم الشــالوف ودعوتــه إلنــا عــىل الغــدا.
ــن  ــب إلك ــن القل ــكر م ــة، ش ــيزوبيل كفرحون ــبيبة س ــا، ش ــا نحن مّن
ــد الســالم  ــد ومنتمنــى مبيــالدو يول ــى العي ــينا مبعن ألن بفضلكــن حّس

واألمان بقلوبكن وبن عيالكن... ولد املسيح هللويا. 

 شــبيبة مركز املســاعدة بالعمل - سيزوبيل كفرحونة



-8-

زّوارنا بفرتة العيد
مننطرها زيارتكن 

ــا  ــا أحبابن ــنة، زارون ــل كل س ــا، ومت ــص عّن ــا بتخل ــالد م ــواء املي أج
"كلوديــا مرشــيليان وروال حــامدة" وشــاركونا فرحــة العيــد وجايبــن 
معهــن هدايــا لــكّل والدنــا. غّنينــا، رقصنــا، فرحنــا ســوا وقّصينــا الكاتــو 
ــا ! ــد املســيح هللوي ــن ول ــكل ومنقلّ ــد ال ــد. منعاي ليســوع صاحــب العي

وحدة اإلعاقة الجسديّة

 * La naissance de Jésus remplit nos cœurs de joie et
 d’enthousiasme. Durant le mois de Décembre cette joie a été
 partagée avec beaucoup de personnes qui ont réchauffé le cœur
 des enfants et des jeunes par des cadeaux, de  nnes choses, et
 de leur présence particulière. Un grand merci à vous tous  du
fond du cœur et merci de vous reconnaitre comme des frères :
* 8 personnes de Compagnie KPMG.
* 3 volontaires de St coeur.
* Mme Godile (sœur de Carla( avec ses amies.  
* Ecole frère maristes Jbeil, classe EB9.
* Smile in a box : Cadeaux pour enfants TED1.
* Mlle Sabine Ghazal (Sœur de Yara( : Miss Keserwan.

Unité TED

بــس القصــة مــا خلصــت هــون، 
مفاجــأة تانيــة كان محــّضا مارســيل 
لوالدنــا وهيــي مشــاركة العــب كــرة 
الســلة مــن فريــق الحكمــة املميــز 
الالعــب Jay Youngblood يلــي 

فاجــأ والدنــا بحضورو وكلّن تصّوروا معو وتعلّموا أحىل حركات كرة الســلة.
منشــكر بإســم كل والدنــا “مرســيل” وكل يلــي ســاعدوه ألنّــن 
ــى  ــار ومنتمن ــار وزغ ــا كب ــرح بقلوبن ــوا الف ــوة زرع ــواءن الحل بأج

ــن. ــر بقلوب ــل يك ــو يض ــرح ذات الف

نهارغر شكل
مببــادرة شــخصية، حــّب صديــق عيلتنــا عــازف الســنتور مارســيل غريب 
ــن  ــا ويحسّس ــع والدن ــرح م ــه الف ــارك في ــالدي  يتش ــار مي ــّض نه يح
بفرحــة العيــد. لهالهــدف بلّــش يجمــع أصحابــو، ويلــي بيعرفــن 
ــه  ــداء مارســيل القــى قبــول كبــر فانضــم ل مــن أصحــاب املواهــب. ن
ــم عرضــوا لوحــة  فريــق Fly On Stage  يلــي بإحرتافهــم ومواهبه
راقصــة مــا تركــت حــدا قاعــد مــن كــرت الحامس.الجــو املوســيقي مــن 
عــزف وغنــاء مــع مرســيل وتشــجيعو ملشــاركة شــبيبتنا أضــاف الفــرح 
والضحــك والرقــص عــىل هالنهــار حتــى يكــون أكــرت مــن غــر شــكل. 

قسم الزّوار واملتطّوعن
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زّوارنا بفرتة العيد - تابع
ــف  ــه كي ــر في ــد منخت ــارب، عي ــاء والتق ــد الرج ــالد عي ــد املي عي

ــات. ــم كل الصعوب ــاء رغ ــش الرج منعي
ــا  ــرّشع أبوابه ــة بت ــا والعيل ــاس لبعضه ــارات الن ــد بتكــرت زي بالعي
لتســتقبل كل زّوارهــا وتحــّس مبعنــى العيــد. وألن الســيزوبيل 
ــتقوا  ــا يس ــا  ت ــرتو زّواره ــهر بيك ــدا الش ــامن بهي ــرة، ك ــة كب عيل

ــا. ــود بأرجائه ــرح املوج ــن  الف م
منشــكر كل زوارنــا مــن القلــب عــىل مشــاركتهم إلنــا الفرحــة بــوالدة 

املخلــص. رح نــرتك الصــور تخركــن عــن أجــواء لقاءاتنــا مــع :

ــالل  ــن خ ــيزوبيل م ــالة س ــم رس ــة تدع ــة اإلملاني ــت املدرس حبّ
نشــاط Cake Sale. ولهالهــدف دعيتنــا تــا نعــرّف تالميذهــا عــىل 
ــار  ــر نه ــر وحــامس أك ــوا بحــب كب ــا نظّم ــا. ومــن بعــد م عملن
مميــز باملدرســة وجّمعــوا مبلــغ تــا يدعمــوا قضيّتنــا، حبّــوا يجــوا 
ــوا شــو  ــا يعرف ــة ت ــل الطباع ــا قب ــا مبشــغل م ــار معن ــوا النه يقّض
ــه حــوار حــول قصــص مصــورة  ــار مهضــوم تخللّ ــغلنا. كان نه ش

ــع.  ــا باملجتم ــد خراتن ــي بتجّس يل

مدرســة سيدة السالم – الدورة

مدرسة ســيدة املعونة الدامية – فرن الشباك

Frères Maristes - Jbeil

مدرســة العائلة املقدسة - ساحل علام

ــب  ــالب الطّ ــا ط ــع زوارن ــدد م ــا بيتج ــهر موعدن ــل كل ش * مت
مــن جامعــات BAU و AUB. كان لقاءنــا معــن تــا نعرّفــن عــىل 
برامجنــا وأهدافنــا، وبختــام اللقــاء كان إلــن جولــة مبختلــف 

ــا. ــوا والدن ــق والتق الطواب

AUB

BAU

قسم الزّوار واملتطّوعن
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Moments de joie au SAF et cent D.A.R. 
»L’Art de se défier dans l’espérance soit avec vous«

 Sous ce thème, le département social a préparé et
 animé une fête pour les enfants du SAF et du centre
 D.A.R. pour vivre ensemble et célébrer en grande
famille la naissance du Petit Jésus.

 Cette année,  la fête était animée par Mme Marie
 Barakat Nohra, éducatrice à l’USP et  M. Walid
 Chobok, éducateur à l’unité chouchous ainsi qu’une
 équipe d’animation »Smiley Mizo« formée de 3
 personnes pour mener les jeux et les danses.
 Les amis de notre jeune »Hanna kosseify« ont participé
 avec les enfants et leurs familles à cette fête, au nombre
 de 25 jeunes volontaires, de la paroisse de St Jean
Baptiste - Zebdine.

 Nous vous remercions du fond du cœur, chers parents,
 volontaires, collègues et équipe pour votre fidélité et
 votre engagement à la mission du SESOBEL et pour votre
support envers nos enfants en situation de handicap.

 Nous vous souhaitons de grands moments de joie et
des meilleurs vœux... A la prochaine.

Service Social

Guidances familiales
 Chaque mois, dans le cadre des guidances familiales, les
 médecins de l’AUB traitent un sujet médical pour les
 familles du SESOBEL pour une sensibilisation et une
 prévention en matière de santé.  Cette séance a eu lieu sur
place au centre, le jeudi 14 décembre  2017. Le sujet abordé:

 les maladies chroniques et comment les prévenir ?
 Neuf médecins et une Co-Animatrice ont dirigé et animé
 cette séance. Ainsi que 21 familles et 3 jeunes du C.A.T
 avec leur éducatrice y ont participé.
 L’objectif ce cette séance est de sensibiliser les familles et
 les prévenir des maladies chroniques, ainsi que mettre en
 relief et corriger les différents mythes et concepts faussés
concernant ces maladies.
 Les Participants étaient bien intéressés par cette séance
 qui touche chaque être humain. Plusieurs questions
 pertinentes sont posées par les parents et les jeunes du
CAT pour mieux être sécuriser dans ce domaine.

 Groupe Parents fratrie
 Le but de ce groupe est l’équilibre relationnel entre les
 parents et la fratrie. Des rencontres mensuelles sont
 préparées et animées par deux médiateurs du CPM
 et Directeur du Département Social. Ce groupe vient
 compléter dans son objectif l’action directe auprès de la
fratrie aussi accompagnés mensuellement.

 Groupe Fratrie : » Et Moi dans tout ça «
 * Partager des moments de convivialité et de détente à
 travers lesquelles  ils pourront rencontrer des enfants
et jeunes vivant des situations similaires.

 * Mobiliser la fratrie pour défendre sa cause et agir
comme acteur de changement dans la société.

 * Sensibiliser les familles sur l’importance de ce groupe
et motiver la fratrie à s’engager.
 Des sujets seront traités tout
 au long de l’année partant
 du Crédo du SESOBEL.
 C’est dans cet objectif
 que le groupe de fratrie
 a démarré cette année au
département social.

Service Social
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تعال يا رّب واْسكُن معنا
متــل كّل ســنة، يــوم الجمعــة 5 ك2، عيــد الدنــح، تشــاركنا نحنــا 
امللتزمــن بالســيزوبيل، اإلحتفــال بعيــد الّنــور، حلــول الــّروح 
القــدس وانفتــاح الّســاموات، ذكــرى ظهــور اللــه واإلنطــالق 

ــا. ــد ِمّن ــكّل واح ــدة ل ــاة جدي بحي
بعــد مــا وّضحــت الّســيدة كـــرمل بعــض النِّقــاط اإلداريّــة، 
تحّدثــت الّســيدة فاديــا عــن تحــّدي الّصعوبــات الــي مرقنــا فيهــا 
ــق  ــوم، حيــث شــكرِت فري ــّد الي ــران املــايض لحـ مــن شــهر حزي
العمــل عــىل تفّهُمــه وصــرُه، وعــىل متابعــة أعاملــه بــكّل ِحرفيّــة. 

ــا،  ــن ومهتّمــن لقضيِّتن ــت أنظــار كتــر أشــخاص محبّ هالــّي لََف
ــوات  ــدأت الّصل ــة.  فب ــة قـيِّـمـ ــت ِهـبـ ــادرة، وكان ــوا مبب فتقّدم
ــة هاألشــخاص، هّنــي يــّي بعطائهــم قــدروا  مــن القلــب عــىل نيِّ
يفرّحــوا قلــوب كتــرة وعطيــوا معنــى للعيــد، عيــد ظهــور اللــه 
ــا.  ــىل دربن ــم ع ــّي حطّه ــه ي ــكر للّ ــم.  الش ــن خالله ــو م ملحبين

ــا. ــن بشــكر خــاص وعــىل طريقتن ــا نتوّجهلُ فقّررن
احتفلنــا بالذبيحــة اإللهيــة مــع األّب هــاين طــوق، وســاد صمــت 
ــوبات  ــن صعـ ــنا لزم عـ ــا يرجِّ ــرّب األبون ــا ج ــل ملّ ــاء كام وإصغ
املســيحن القدامــى بعهــد املامليــك، ومقاومتهــم ألجــل العيــش، 
ــان  ــِن اإلمي ــر م ــس بكت ــاّدة، ب ــِن امل ــل م ــوا بالقلي ــف عاش وكي
ــذي  ــوع ال ــم« أي يس ــم داي ــوا »الداي ــدوا وخـلّـ ــم يصم فخالّه
هــو دائــم، يــدوم معهــم. وشــو كانــت حلــوة الّصــالة يــّي كانــوا 
يصلّوهــا عنــد الّصبــح: »الّصبــح إلــك يــا اللــه، يــا فتـّـاح ويــا رزّاق 

ــا). ــا بجدودن ــم األرزاق...« )ذكّرن ــا مقّس ي

ختمنــا القــداس برتبــة تريــك املــاء والّزيــت لنحمــل الركــة 
ــنا. ألهالينا وِعـيَـلـ

ــن  ــارة م ــات مخت ــة آليـ ــحب بالقرع ــت س ــار كان زّوادة هالنه
اإلنجيــل لنتأّمــل فيهــا ونعيــش معناهــا خــالل الســنة الجديدة. 
لشــخصن، عــىل ظهــر  كانــت ســحب  الّنهــار،  ومفاجئــة 

ملــك وملكــة.  زّوادتهــم، صــورة 
ــا بـفـــرح لـــ »روال فرنســيس وجوزيــف رّســام«  هـــيّصنا كلّن
ــة، رمــز  ــا األنخــاب، وتشــاركنا بلقمــة محبِّ ــن، تبادلن املختاَري

جمِعـــتنا بالعيــد.

كــام وإنــه مــا نســينا أشــخاص شــارفوا عــىل نهايــة خدمتهــم 
الّســيدات،  تكريــم  فــكان  الّســن.  بحكــم  بالســيزوبيل 
جورجيــت فريحــة، أونوريــن رسوجــي وفيوليــت كاورك. 
ــن 30  ــرت م ــوا أك ــيزوبيل، وبقي ــروا بالس ــوا وك ــخاص عاش أش
ـرة كتــر. يــا ريــت القانــون  ســنة... كانــت لحظــات مؤثِـّ
والّصحــة بتنُصــف اإلنســان. بــّس الطبيعــة بتغلُــب، ومــا 

ــل...  بيبقــى غــر الذكريــات، والحيــاة بدهــا تكمِّ
ــل املشــوار،  ــا العمــر والّصحــة لنكمِّ ــرّب يعطين ــه ال انشــا الل
وتِبقــى الســيزوبيل منــارة تضــّوي بقلــوب والدنــا وشــبيبتنا...

كّل عيد، الســيزوبيل ونحنا كلّنا بألف خر وســنة مباركة.

Ambiance de Vie - مادونــا بارد ودولي غريي
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من القلب

ما رح ننســاك يا حّنا القّصيفي 
مــن ســنة فارقتنــا بجســدك يــا حّنــا بــس 

طيفــك وروحــك داميــاً حارضيــن معنا،
ــس  ــة ب ــف معلّق ــدا بالص ــك بع صورت

ــورة، ــك محف ــب أهل بقل
ــرّة  ــتفقدينلك وكل م ــر مس ــك كت أهل

ــن، ــف دمع ــا بتنش ــزورن م من
بــس حضورنــا بحّسســن بوجــودك وســوا 

منتذكّــر نهفاتــك، إندفاعــك وبســمتك.
أّول عيــد بدونــك كان صعــب علينــا وعــىل أهلــك، رفقاتــك 
ــن، بــس  ــو كنــت حــارض بينات ــوا ل ــالد ومتّن بالصــف ذكــروك باملي
ــوق عــم  ــك مــن ف ــة الســام وإنّ ــك مــع عيل ــن ورجــاؤن بإنّ إميان

ــالم :  ــوا بس ــن يهتف ــن خالّه ــرح مع ــوفن تف تش
"ولد املسيح هللويا"

ليىل زغيب – مركز املســاعدة بالعمل

َعيش العجقة بفرح
الســنة كان الشــغل باملشــاغل الخاصــة بزينــة الســلل، الشــوكوال 
ــة  ــكل هالعجق ــو ب ــس الحل ــر ب ــط كب ــه ضغ ــكويت، علي والبس

ــة. ــرح واملحب امل
الــكّل عــم يســاعد، عــم بيشــتغل : لــف شــوكوال، تعليــب، صــف 

الزينــة بالســلل، تكييــل، لــّف، توضيــب، تحميــل...
أو  بالصقعــة  للتزيــن،  أماكــن  أو  ملســتودعات  تحولّــت  املكاتــب 
بالشــوب، وويــن مــا كان... كلّنــا عــم نتشــارك لنعطــي األحــىل، األطيب، 
ــه. ــا في ــي نحن ــع ال ــند الوض ــّي بيس ــل ي ــول األفض ــن واملدخ األحس

ــد  ــي بع ــب )يعن ــت التع ــة وق ــغل لدرج ــو الش ــر حل كان كت
ــي عــىل الجــو  ــاين لتضف ــش األغ ــت تبلّ ــل) كان الســاعة 9 باللي

ــعادة. ــرح وس ــة م نتف
هيــدا بأكّــد إنّــو كلنــا عشــنا جــو عيــد امليــالد ملّــا عشــنا 

وفــرح.  محبــة  بــكّل  والتعــاون  املشــاركة 

ــراد مشــاغل الشــوكوال،  ــن أف ــرد م ــكّل ف ــكّل شــبيبتنا ول شــكراً ل
 ،UGCــق اللوجســتي، الـــ ــة والخياطــة،  الفري البســكويت، الزين
ــا، الشــباب  ــاج والتســويق، لــكّل املتطوعــن الســتات، الصباي اإلنت

ــكّل حــداً شــارك وســاعد وســاند... ــى االوالد... ل وحت
بإسم كافة أفراد فريق التسويق، شـــــكراً وألــــف شــــكــر.

التسويق قسم 

وشــبيبتنا مبركــز املســاعدة بالعمــل 
كبــرة  حّصــة  إلــن  كان   CAT
بالتحضــرات  : توضيــب بطاقــات 
املعايــدة، تجهيزات الســلل للزينة... 
نبــع  وتضلّــوا  ســنة  كل  عقبــال 
والديناميكيّــة. العطــاء  الفــرح، 

Remise du prix de la fondation CMA CGM 2017
 Nous vous remercions chaleureusement, chers membres
 de la Fondation CMA CGM pour tout le soutien
 que vous nous avez apporté et nous vous sommes
 reconnaissants pour votre souci permanent envers notre
 action auprès de nos enfants en situation de handicap et
leurs familles.

 C'est un immense honneur pour la grande famille de
 SESOBEL de recevoir cette gratification récompensant
 notre travail et notre serment d’Amour. Cette distinction
 prestigieuse nous motive à continuer notre action et va
nous permettre d’aller de l’avant dans notre mission.

 Être ainsi mis en avant fait chaud au cœur, mais cela
 incite également à rester humble devant une telle marque
de reconnaissance. Encore merci.

Fadia Safi - Président Directrice Générale

حزروا شو؟
وحلــوة  مهضومــة  بّنــوت  إجانــا 
إســمها “نويــيل”. مــروك ملــدام صــايف 

بيناتــن. هاملــالك  بــوالدة  وعيلتهــا 
ترىب بدالل أهلها وســتها.

القسم اإلداري
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غريي،  دويل  عازار،  جويل  خليل،  جيي  رحمة،  جيسيكا  أسمر،  رانيا  مطر،  جانيت  زغيب،  مراي  طوق،  الياس   : الربامج  مندوب 
أسمر. رانيا  تامر،  نايال  رزق،  أيب  أنطوانيت  زغيب،  ليىل  خويري،  ليليان  شحود،  مانويال  سنكري،  حنان  السخن،  رضا  جرجي،  تانيا 

قسم املراجعة والتحرير: كرمل الخوري، مادونا سامحة. 
تنفيذ : جورجيت أواقيان.

فريق عمل همزة وصل 2018-2017

يليل بشهر شـــباط عيدن، عمرن يا رب تزيدو
عّبوا القلب فرحة ببسمة حلوة ومرحة... 

كلنا منتمّنالن سنة حلوة كالّ صّحة وتتحّقق كل األماين مع باقة زهور
وعقبال املية سنة

مي ابو ملهم
كارال نجيم شمعون

جانيت مطر
عفاف جرجس
دولي غريي
ليىل باخوس 
طوين خوري
ريبيكا نجم 

ريتا داود كساب
مانويال شحود 

فيفيان ايب رزق 
رانيا املالح  
ميليا سالمة 

يوال ايب نخول
سينتيا سالمه 

فاطمه منصور 
حمدي عبد الحليم عي 

ماري ابو صعب 
روالند كريدي

الرا خياط 
رشيدة صفر  

 7  شباط
 8  شباط
 9  شباط
10 شباط
10 شباط
10 شباط
11 شباط
11 شباط
11 شباط
11 شباط

13 شباط
14 شباط
18 شباط
19 شباط
20 شباط
20 شباط
23 شباط
23 شباط
24 شباط
26 شباط
28 شباط

عيلتـنـا أخبــار 

هم يف قلب الله، حيث الحب هناك يســكنون
أحــّر التعازي للزميالت :

* جوزفن خويــري لوفــاة ابنــة عمهــا.   * روال عيــىس لوفاة جّدتها. عايدة حّداد - القســم اللوجستي

عقبال الفرحة الكبرة
مــروك خطبة زمليالتنا :

جورجيــت عقيقي وطوين بطرس

جســيكا رحمة وبول جرجس

لعبة الصديق السي
ــن  ــا، وخاصــًة ملّــا نكــون ناطري ــالد ِمنعيشــها بعيلتن ــام املي * أحــىل إيّ
 .(Ange Gardien( ــا الــّري ــا مــن صديقن ــّدو يوصلّن كّل يــوم شــو ب
والفرحــة الكبــرة ملـّـا تفــوت عــىل مكتبــك وتالقــي الكلمــة الحلــوة 

ســك بوجــودك وبقيمتــك ومبحبِّــِة الّنــاس إِلَك. الــي بتحسِّ
ــي كانــت حــّدي بفــرتة  ــا بطيــش ال ــر لريت ــّدي قــول شــكر كب ب
ــي  ــّب، وال ة والح ــوِّ ــي الق ــد، لتعطين ــد لبعي ــن بعي ــد، م هالعي
بــدوري كنــت عــم وزُّعــه عــىل كّل شــخص وكّل ولــد بتالقــى فيــه.

وّداين...  عالععصفوريــة  بعقــاليت...  ضــّل  يقنعنــي  “حــدا   *
بكلامتــو خرســنني... حــرام عليــك هلقــد... مبــارح طلّعــيل 

دّوبنــي...” بكالمــو  نــّزيل ضغطــي...  واليــوم  حــراريت 
باختصــار، هيــدا الوضــع واملشــاعر الــي كنــت عــم عيشــها بفــرتة 
ــاين  ــار عط ــن أّول نه ــي م ــّري يل ــي ال ــع صديق ــالد م ــد املي عي
ــا  ــش أن ــّوي ؟ قّدي ــن ه ــرف م ــامس أع ــة والح ــاع، الحرشيّ االندف
محظوظــة ألنّــو يف شــخص عــم يعطينــي مــن وقتــو، وتفكــرو تــا 

ــو. ــو وإهتامم ــّي محبت يوص
روالنــد كريــدي، كلمــة شــكر 
وامتنــان مــا بكّفــوا، وصدقينــي، 
ــن  ــّر ع ــا بع ــت، م ــا قل ــو م ش
الفــرح الــي عيّشــتيني يــاه... 
يســوع  الــرب  مــن  بطلــب 
يرافقــك داميــاً ويزيــد فرحــك... 

بحبّــك كتــر...

جورجيت أواقيان - قســم التبّني الخارجي



فَـــّن التحّدي ابلّرجاء

L’art de défier
 dans l’espérance


