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همزة وصل
        نرشة إخبارية شــهرية           نيســان 2018

من أقوال إيفون شامي: 
القدس  الروح  ميأل  عندما  حذار!!! 
أحدهم، هو يفيض... وهذا أمر معٍد!
وهذا ما يجعل كل منا حارضاً لآلخر، 
عالقة  يف  اآلخر،  يعيشه  ملا  متنبهاً 
ومن  الـ»أنا«  من  مجرّدة  محبّة 
عاتقي  عىل  يقع  الـ»أنا«....  تقديس 
يدير حيايت؟  أن  أريد  أختار، من  أن 
الذي  أنا حّر أن أختار بني الشيطان 
الروح  أختار  أو  املوت  إىل  سيقودين 
بكليّتها  الحياة  انتصار  وهو  القدس، 
بفعل الحب  الذي أعيشه  يف حقيقة 

كوين إبناً لله.

نؤمن أّن : 
 : ويقول  منا  كّل  إىل  ينظر  الله 

»أنت ولدي الحبيب بك أفرح«
(Credo SESOBEL n° 9(
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L’art de défier dans l’espérance
Théme de l’année 2017-2018

َفـّن الّتحدّي بالّرجاء

Ambiance de Vie - دويل غريــي

ملّا حّل الروح القدس...
ــور  ــة بحض ــة ومليئ ــة، جّدي ــي، قويّ ــهر املرمي ــوال الش ــدس ط ــّروح الق ــب ال ــاّ مواه تزورن

ــّب. ــم املح مري

ــاآلب  ــدس ب ــّروح الق ــئ ال ــة مبجي ــة والدة الكنيس ــو عالم ــرة ه ــد العن ــا بعي إّن احتفالن

ــل. ــى الرّس ــن ع واإلب

د كل عام هذا اإلســتقبال للّروح فينا، بالعطايــا التي يهبها الله لنا. بدورنــا، نحــن نجدِّ

ماذا نتلّقى عن طريق اســتقبالنا للروح القدس ؟ 

القديــس تومــا األكوينــي، ومــن خــالل تأملّــه الالهــويت، صــاغ الئحــة املواهــب الســبع الــذي 

يُطلــب مــن الــّروح أن يهبهــا مــن حبِّــه، وذلــك يف  النشــيد املعــروف  بـــ »هلّــم أيّهــا الــروح 

الخالــق فينــا« واعطنــا مــن  مواهبــك الّســبع :

- هبــة الحكمــة، التي تجعلنا نتذّوق حضور الرّب يف حياتنــا، موهبة تأملّية بامتياز.

ــا بالتعّمــق يف  - هبــة الفهــم ، الــذي يســاعدنا عــى اخــراق رّس اللــه والــذي يســمح لن

فهــم إمياننــا مــن خــالل الكتــب املقّدســة.

- هبــة العلم، التي تســمح لنا بالتعّرف عى اللــه وعمله يف الطبيعة ويف التاريخ.

- هبة القّوة، التي تُعطينا املثابرة يف اإلختبار وشــجاعة الشــهادة.

- هبــة املشــورة، وهــي التمييــز الّروحــي مــّا يســاعدنا عــى الرؤيــة بوضــوح يف داخلنــا 

ويف اآلخــر.

- هبــة الّتقوى، التي تُدخلنــا يف اختبار أُخّوة الله، وُقربه وُحبِّه.

- هبــة املخافــة، وهــي ليســت الخــوف مــن اللــه، بــل وعينــا باللــه الالمتناهــي، الــذي 

يثــر فينــا موقــف التواضــع الــذي يــويص بــه املســيح لنــا.

 Extrait et traduit de la Revue Cœur à Cœur

ــالل  ــن خ ــرّب، م ــا ال ــو ميلّين ــو إنّ ــيزوبيل، نرج ــا بالس ــب عيلتن ــا، بقل ــوم بدورن ــا الي ونحن

ــى  ــة ونبق ــع الكلم ــل م ــى نتفاع ــبع حت ــات الّس ــن هالهب ــت، م ــت البي ــم س ــفاعة مري ش

ــض. ــا البع ــا لبعضن ــا ومحبتن ــا وحضورن ــل بخدمتن رس
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فلنتوّحــد من أجل قضّية »التوّحد«

وليــد، إيليــو، غريغــوري، كيفــن، مــارك، زاهــر، رامــي وإميانويــل 
أظهــروا موهبــة خفيــة بقــدرات فنيّــة كبــرة.

ــرض  ــيزوبيل مع ــت س ــل »le Gray« نظّم ــع أوتي ــاون م بالتع
ــد. ــدة التوّح ــن وح ــبان م ــل 8 ش ــن عم ــة م ــم 50 لوح بيض

كانــت رّدة فعــل الــزوار اإلندهــاش باأللــوان واألشــكال املرســومة 
ــة مــن قبــل شــباننا، كــا وعــّروا عــن تقديرهــم ومحبّتهــم  مبحبّ
ــم  ــا يف منازله ــم لوحــة وعرضه ــا وافتخــروا برشائه ــة أوالدن لقضيّ

ــم. أو مكاتبه
حضــور وليــد، غريغــوري، إيليــو، كيفــني، إميانويــل... أضــاف 
ــمته  ــر برس ــاب يفتخ ــكان كل ش ــرض. ف ــذا املع ــزة له ــة مميّ نكه
ــزّوار ولوســائل اإلعــالم  ــر لل ــه ويــرشح عنهــا بفــرح كب أمــام أهل
أو يعــّر بفــرح عــن عملــه بالتصويــر مــع الحضــور أمــام رســمته.
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فلنتوّحــد من أجل قضّية »التوّحد« - تابع

جانيت مطر - قســم التسويق

يجــدر الذكر أّن هــذا املعرض ما كان ليتحّقق لوال :
أّوالً، إندفاع وشــغف أوالدنا وشباننا ملشغل الرسم. 

ثانيــاً، التوجيــه والتعليــم بــكل محبّــة وصــدق مــن ِقبَــل املســؤولة 
ــام  ــول والرّس ــيدة كارال فّض ــكيلية الس ــون التش ــغل الفن ــن مش ع

الســيّد جــوان بــّراج.
ــاً وخاصــًة، مســاهمة إمــرأة عظيمــة بتحقيــق آمــال وأحــالم  ثالث

ــد...  ــني بالتوّح ــا املصاب أوالدن
آمنت بقضيّتهم، ســعت وما تزال إىل األفضل ملســتقبلهم...

عملــت وتعمــل بــكّل طاقاتهــا يف لبنــان والخــارج ألجــل قضيّتهم...
كانــت املســاهم األّول يف دعــم وتأمــني التمويــل لبنــاء مركــز 

التوّحــد الجديــد...
ــني  ــخاص املصاب ــاص باألش ــينايئ الخ ــرض الس ــرة الع ــت فك خلق
مــع بالتعــاون  إنجازهــا  عــىل  وعملــت  لبنــان  يف  بالتوّحــد 

 ...»Grand Cinema«
ســاهمت يف إنشــاء معــارض خاّصــة لرســومات شــباننا وتعاملــت 
...»Le Gray« مــع أفضــل الفنــادق وأكرها يف لبنــان وكان آخرهــا

هــذه هــي الســيدة فريــدا شــاس... تضــع طاقاتهــا، محبّتهــا، 
ــة  ــا يف خدم ــن عائلته ــرد م ــا، وخاصــًة كل ف ــا وأصدقاءه معارفه

األطفــال والشــبان املصابــني بإعاقــة وخاصــًة التوّحــد منهــم...

ــني  ــي تقوم ــازات الت ــكل اإلنج ــر ل ــكر الكب ــدا« الش ــِك »فري ل
ــى  ــرض وأعط ــذا املع ــح ه ــك، نج ــل عائلت ــك وبفض ــا. بفضل به
مثــاراً رائعــة : أكــر مــن 20 لوحــة مــن أصــل 50 بيعــت خــالل 

هــذا املعــرض.
ــرة  ــارف كب ــوت، رشكات، ومص ــرَض يف بي ــر أن يُع ــر كب ــه لفخ إنّ
ــباننا. ــا وش ــان وخارجــه، هــذه الرســومات الخاصــة بأوالدن يف لبن
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أخبار والدنا وشبيبتنا

عى طول ممّيزين
كّل واحــد مّنــا يف جّواتــو موهبــة مخبّايــة، بــّس بالّنهايــة 
ــار، مواهــن ســنة  ــار للكب ــن الزّغ ــك شــبيبتنا م ــر  وهي بتظه

ــنّي.  ــنة بتب ــن س ع
ــة  ــة هنديّ ــب وبرقص ــىل هاملواه ــّوي ع ــا نض ــنة حبّين هالس
مميّــزة طلّــت الشــبيبة عــىل مــرح الجامعــة اللبنانيّــة 
ــكّل  ــوا أنظــار ال ــوا... لفت بالحــدث مبهرجــان املواهــب وتألّق
ــدان  ــد والبل ــات البل ــن مؤّسس ــور م ــاب الحض ــاروا إعج وأث

العربيّــة.
منشــكر فريــق العمــل الــي ســاهم بإعــداد، تنفيــذ وتحضــر 

هالرّقصــة ونجاحهــا وســهر عــىل فــرح ومتيّــز شــبيبتنا.

وحدة اإلعاقة الفكريّة

Tous en Bleu
 A l’occasion du mois de
 sensibilisation à l’autisme,
 équipe, enfants et jeunes
étaient en bleu.

 A la fin de la rencontre des
 ballons bleus ont survolé
 dans le ciel portant de
messages et d’intention.

نيســان ، شهر التوعية عن التوحد
متــل كل ســنة ، تحــّدي جديــد ! وحفلتنــا مبناســبة  التوعيــة عــن 
التوحــد إلهــا نكهــة مميــزة ! إيــد بإيــد، كل فريــق »وحــدة التوّحد 
ــد  ــب واح ــر USP« بقل ــل املبك ــدة التدّخ ــق »وح TED« وفري
ونبــض قــوي وضعنــا كل مؤهالتنــا ومحبتنا للتحضــر والتمرين  !!!

Unité TED
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أخبار والدنا وشــبيبتنا - تابع

الرياضة صّحة
ــل  ــا بيكم ــرة، وم ــاطات كث ــان بنش ــا" ملي ــا "الصباي ــا نحن نهارن
النهــار إالّ مــا نتشــارك كل يــوم الصبــح بحصــة "اللياقــة البدنيــة" 

ــا ! ــا ولياقتن ــظ عــى صحتن ــى نحاف حت

ريتــا إبراهيم - وحدة التوّحد

كلمة من القلب
ال أســتطيع التفكــر بالســيزوبيل إال والبســمة تعلــو وجهــي. 
ــيزوبيل يف كل  ــق الس ــا فري ــتقبلني فيه ــي يس ــورة الت ــذه الص فه
ــايت. ــن ذكري ــداً م ــزول أب ــن ت ــب ل ــه إىل التدري ــب في ــوم أذه ي

أعتــر نفــي محظوظــة لوجودي 
مبــكان وكأين فــرد مــن عائلتــه 
صــاة  يف  باملشــاركة  وخاصــة  

ــد. ــدة التوّح ــع وح ــاح م الصب
أشــكر هذه املؤّسســة ألنها جعلتني 
أتعــرف عــى رســالتها العميقــة.

كريســتال مطر - متدّربة يف عالج النطق

Thérapie dans l’eau
 Lana, Charbel, et Julia  bénéficient régulièrement de la
nouvelle »thérapie dans l’eau«.

 A chaque fois, ils sont motivés tout en s’amusant,
 découvrent leur corps et développent leurs capacités
 sensorielles. De même, ce milieu aquatique leur procure
la détente, la joie, la découverte et le plaisir.

Unité de stimulation précoce

ألنــو متيل متلك و حقي متل حقك
ــن  ــّر ع ــرع و ع ــك الزم اق ــل حق ــي مت ــك و حق ــي متل ــو مت ألن
ــار الشــخص الــي بشــوفو  ــة وإخت ــة و دميقراطي رأيــي بــكل حري

ــة. ــدوة الرملاني ــي بالن ــب ليمثّلن مناس
وتــا إنتخبــو وميثلنــي برنامجــو الزم يقنعنــي وعالقليلــة كــون 
أنــا وأصحــايب مــن ذوي الحاجــات الخاصــة مــن ضمــن أولوياتــو 
ــّي  ــوا في ــون يعرف ــاس بالقان ــي و يجــر كل الن ــن حّق ــع ع ويداف

ــا كان. ــف م ــا كان وكي ــن م وي
نحنــا شــبيبة ســيزوبيل - كفرحونــة كان إلنــا الحــظ إنــو نتــدرّب 
ونتمــرّن كيــف بدنــا نقــرع األحــد ب 6 أيار، ومبســاعدة املســؤولة 
ــا ملشــهد تدريبــي توفــرت فيــه  ــا خضعن ــا والــي تعاونــوا معن عن
كل املســتلزمات املطلوبــة بقلــم اإلقــراع مــن عــازل، حــر، رئيــس 
ــا  ــر ت ــدوق... وباآلخ ــف، وصن ــراع، مغلّ ــة اق ــب، ورق ــم، كات قل
ــا  ــا اقرعن ــو نحن ــد إنّ ــا نأكّ ــّع ت ــراع الزم نوق ــة االق ــل عمليّ تكم

ــا. ومارســنا حقن
ــو  ــار ألنّ ــي ص ــو ال ــر حل كت
كيــف  فهمنــا  خاللــو  مــن 
ــارس  ــة ومن ــكل حري ــرع ب نق
حقنــا بـ6 أيــار ونكــون رشكاء 
ــني...  ــارص فّعال ــن وعن بالوط
واألهــّم نكــون متلنــا متلكــن.

شــبيبة سيزوبيل كفرحونة
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مشــوار من العمر مع أحى وأطيب شبيبة
نهار الجمعة 20 نيســان من ســيزوبيل انطلقنا

الطقــس حلو وربيعي، صوب ميفوق رحنا
زرنا ســيدة إيليج وبكنيستها صلّينا

ومــن بعدا عــا لحفد، من نبع الغرير ارتوينا
بيت األخ إســطفان واملتحف زرنا

بالطبيعة متّشــينا وهوا الضيعة تنّشقنا
أطيب غــدا مبطعم »كرم العني« تغّدينا

أحــىل اســتقبال وأحــىل اســتضافة مــن الســيد "طــوين كــرم" 
وفريــق العمــل. مهــا حكينــا وشــو مــا قلنــا، مــا فينــا نعــّر عــن 
ــز، مليــان هــدوء وحــّب للحيــاة. فرحتنــا. هالنهــار كان كتــر مميّ

شــكراً مــن القلــب لــكّل شــخص ســاهم بــزرع الفرحــة والشــكر 
األكــر ألهــايل شــبيبتنا يلــي القونــا بعــد الــدوام وعــىل الوقــت تــا 

يكونــوا والدن مبســوطني وفرحانــني. 
إىل اللقــاء يف الرحلة املقبلة...

ليىل زغيب – مركز املســاعدة بالعمل
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الطبيعــة صديقتنا املفضلة

رحلــة إىل حديقة بلّونة
مــن هــدف الرحــالت مــع والدنــا وشــبيبتنا خــارج املؤّسســة هــّوي 
مســاعدتن عــىل اكتشــاف محيطــن الحــّي واإلجتاعي.ونهــار 
االثنــني 16 نيســان توّجهنــا عــىل الحديقــة العامــة ببلّونــة ومّضينــا 
ــا... وكّل  ــينا، تغّدين ــا، متّش ــة. لعبن ــني أحضــان الطّبيع ــار ب ــوا نه س

مشــوار طبيعــة وإنتــو بألــف خــر.

وحدة الشوشو*

عّميق يا ضيعة أبّية      رح مني عأرضك 2 كلم باملحمّية
نهــار الّســبت 14 نيســان كان اليــوم املحــّدد لنمــي ســوا بعّميــق 
ــة  ــبيبتنا باإلضاف ــاركة ش ــم، مبش ــافة 2 كل ــا مس ــني قضيّتن وحامل

لعــدد كبــر مــن املشــاركني مــن خــارج املؤسســة. 
واألشــجار  إلســتقبالنا  طلّــت  والّشــمس  صفيــت  الســا  وكأّن 
ــد  ــم بُع ــينا رغ ــا حّس ــة وم ــار برع ــرق الّنه فرفحــت ملشــيتنا. م
باملناظــر  والتمتّــع  اللّقمــة  مشــاركة  تخلّلــو  نهارنــا  املســافة. 
الخاّلبــة. مــش رح نكــّر الحــي، رح نخــّي الصــور تخّركــن كيــف 

ــز. ــا املميّ ــا نهارن مّضين

منشــكر كّل الــّي ســاهموا بنجــاح نهارنــا، ومنخــّص بالّذكــر بلــدة 
عّميــق الــي اســتقبلتنا.

                                                      القســم الربوي

شديدة ذهنّية  و/أو  جسديّة  بإعاقة  املصابني  األوالد  برنامج  الشوشو:   *
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Action sociale de groupe

  Groupe des médecins AUB
 Le vendredi 27 avril fut la dernière séance pour cette
 année, avec les  médecins de l’AUB, pour traiter un sujet
 médical  avec les familles du SESOBEL dans l’objectif
 d’une meilleure prévention en matière de santé.  Le sujet
 abordé : l’Epuisement et la Fatigue.
 7 Médecins  et une co-Animatrice ont dirigé et animé
 cette séance, 20 familles, 7 jeunes du C.A.T. et une
 éducatrice y ont participé. Les parents ont recommandé
 de nouveaux sujets pour l’année prochaine afin de
répondre à leurs besoins.

 Groupe Art thérapeutique
  Le mardi 10 avril 2018, un groupe de 5 mères se sont
 réunies pour se remédier par des nouvelles techniques
 de l’art thérapeutiques.
 Chaque séance se diffère de l’autre par ses outils et ses
 objectifs bien spécifiques. Cet exercice se base sur la
 découverte de la palette émotionnelle de chacun pour
 amplifier les émotions agréables et lâcher une charge
 désagréable en prenant conscience de la variété du
 vocabulaire émotionnel.

 Groupe Fratrie : »Et Moi dans tout ça«
 Une rencontre avec la fratrie a eu lieu le samedi 21
 avril 2018 basée sur le crédo suivant :

»كل واحــد منــا هو حبيب غايل عى قلب الله، 
 لســنا مبفردنا يف مواجهة الحياة وصعوباتها«

 Cette citation nous a montré que la situation de
 handicap touche tous les membres du groupe et est
 vécue d’une façon différente par chacun d’eux.
 De même, cette rencontre a favorisé chez les enfants et
 jeunes un espace d’expression de sentiments vis-à-vis
 des difficultés rencontrées avec leurs frères et sœurs à
 travers des témoignages et des dessins qui illustrent
 leur cheminement.
 D’autre part, l’analyse
 et la réflexion des avis
 des membres s’avèraient
 importants pour mettre
 à la portée des guidances
au niveau du savoir-

 être et du savoir-faire
 dépendamment de leurs
 vécus.

 Groupe Parents/ fratrie jeudi  26 avril 2018
 Ce groupe vient compléter dans son objectif
 l’action directe auprès de la fratrie accompagnée
 mensuellement. 9 parents (pères et mères) ont
 participé à cette séance et une bonne interaction a eu
lieu entre les membres.

 Le sujet entamé durant cette séance est la gestion des
comportements et les moyens de résolution de conflit.

 Une prise de conscience sur les attitudes adoptées par
 les parents avec la fratrie  et qui sont souvent des
 ordres donnés déclenchant une résistance des enfants,
 un problème de communication et une tension entre
les deux parties.

 Des exemples pratiques et des simulations de cas ont
aidé à traduire concrètement ces situations.

 Département du Service Social
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زّوارنـــا

الياس طوق - قسم الزّوار واملتطوعني

مــن زوارنــا هالشــهر مدرســة مزرعــة يشــوع الرســمية، الحريصــة 
عــىل توعيــة طاّلبهــا عىل مســؤوليتهن تجاه املجتمع بــكل مكوناته.

ــن  ــا. وم ــيزوبيل وبرامجه ــالة س ــول رس ــة ح ــا بوقف ــش لقائن بلّ
ــة  ــاغل املحميّ ــة وباملش ــج الربوي ــذ بالرام ــوا التالمي ــدا توزّع بع
وتعرّفــوا عــن قــرب عــىل والدنــا وحاجاتــن وكيــف بيتحــّدوا 
ــار قيمــة  ــدا النه ــوا بهي ــدورن الطــالب كان ــة. ب ــن اليوميّ صعوبات
مضافــة عــىل حيــاة والدنــا مــن خــالل كل لحظــة تشــاركوها ســوا.

منشــكر إدارة املدرســة عىل إهتامن وإميانن برسالتنا.

كــان زارونــا تالميــذ جــداد مــن مدرســة الورديــة - جبيــل 
ــا  ــون زيارته ــا تك ــت م ــة حبّ ــو إدارة املدرس ــرّة إنّ ــّز هامل واملمي

ــدف. ــن ه ــر م ــل أك ــي  بيحم ــار روح ــا نه ــة إمّن عاديّ
ــوا  ــذّي عــّاوس ومــن بعــدا  تعرّف ــا مــع تلمي ــا صلّين ــأول لقاءن ب
الطــالّب عــىل كافــة برامجنــا وعمــق رســالتنا مــن خــالل شــهادة 
حيــاة ضــّوت عــىل أهميّــة املرافقــة الشــاملة لســيزوبيل وفاجؤونــا 
بركيــزن عــىل كّل املعلومــات يلــي ســمعوها منــا وبنفســينّت 

ــوة والوعــي يلــي عنــدن. الحل
مــن بعــد موضــوع روحــي عــن مــوىس وكيــف أللــه حــي معــو 
وغّرلــو نظرتــو، إجــا وقــت الهيصــة... لعبنــا وغّنينــا ســوا، اإليــد 
باإليــد والقلــب عالقلــب وكــان مــرة  فاجؤونــا التالميــذ مبواهــن 
الكتــرة : لوحــات رقــص وأصــوات رائعــة واألّهــم كان تفاعلــن مــع 
والدنــا كتــر واعــد مبجتمــع بينظــر لشــبيبتنا نظــرة حــب وقبــول.

منشــكر مدرســة الوردية – جبيــل عىل زيارتن، دعمــن ومحبّنت الكبرة 
وعــىل مبــادرة الطالب بتقديم مبلــغ من املال لدعــم برامجنا الربوية. 

ــل   ــاق – جبي ــت حب ــة  بي ــذ مدرس ــا  تالمي ــنة، زوارن ــل كل س مت
ــوا  ــي، تعرّف ــاءن الغن ــن بلق ــوا مميّزي ــا كان ــل العــادة  ضيوفن ومت
ــاء  ــا اللق ــدا ختمن ــن بع ــا، وم ــا وأهدافن ــىل أعالن ــو ع ــن خالل م

ــة.  ــن الرائع ــن وأجوائ مبواه
منشــكرن كتــر عىل حضورن وعىل جو الفرح الــي زرعوه بقلوبنا كلنا. 

وهالشــهر كــان، كنــا عــىل موعــد مــع زوارنــا األعــزاء طــالب الطب 
ــوا  ــو يتعرف ــو إنّ ــي هدف ــاء ال ــاتBAU والـــAUB. هاللق بجامع
ــا عــىل رســالة الســيزوبيل وبرامــج عملهــا هــّوي  الشــباب والصباي
كــان مســاحة تــا يطرحــوا كل تســاؤالتن ويحملــوا رســالة فحواهــا 

إنــو شــو مــا كانــت اإلعاقــة وال ممكــن متــّس بكيــان اإلنســان.

BAU

AUB



مندويب الربامج : 
الياس طوق، مراي زغيب، جانيت مطر، جيسيكا رحمة، جيي 
السخن،  رضا  جرجي،  تانيا  غريي،  دويل  عازار،  جويل  خليل، 
زغيب،  ليىل  خويري،  ليليان  شحود،  مانويال  سنكري،  حنان 

أنطوانيت أيب رزق، نايال تامر، رانيا أسمر.

قسم املراجعة والتحرير: 
كرمل الخوري، مادونا ساحة. 

تنفيذ : جورجيت أواقيان.

فريق عمل همزة وصل 2018-2017

عيلتـنـا أخبــار 
يليل بشهر حزيران 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

رانيا اسمر 
روال ارشم

مارون ابو رجيي
احمد األصفر 

جويا سالمه عيد 
عنيي جوليانا 

ليال الحاج
انيتا الحاج
دانيا صقر

بول قطار 
سهيال صبيح

ميشال ابو ملهم 
ندى منصور

رندا ليون
كارول بشعالين 

وليد فحمة
ميا بطيش

سيبيل رسحال 

  8 حزيران
  9 حزيران
10 حزيران
10 حزيران
13 حزيران
14 حزيران
14 حزيران
14 حزيران
15 حزيران

16 حزيران
20 حزيران
20 حزيران
23 حزيران
26 حزيران
26 حزيران
27 حزيران
28 حزيران
29 حزيران

صالة لراحة األنفس
ــن  ــازر م ــن أقمــت لع ــا م ــص ي ــرب يســوع املســيح املخل ــا ال أيه
ــألك  ــث، نس ــوم الثال ــا يف الي ــت أيض ــاة وقم ــت الفت ــوت وأقم امل
بشــفاعة أمــك الكليــة القداســة أن ترحــم جميــع عبيــدك الحســني 
ــك أنــت منــزّه عــن الخطيئــة وقــد  العبــادة املنتقلــني جديــداً، فإنّ
جئــت اىل العــامل يك ال يهلــك مــن يؤمــن بــك. أنــت القيامــة 

ــن  ــع الراقدي ــة لجمي ــاة والراح والحي
ولــك نرســل املجــد مــع أبيــك الــذي 
ــكّي قداســة،  ــه وروحــك ال ــدء ل ال ب
الصالــح واملانــح الحيــاة اآلن وكل وان 

ــني.  ــن آم ــر الداهري وإىل ده

أحّر التعازي للزمالء
* رانيــا مقّوم لوفاة والدها. * نهى برشــا لوفاة حاتها.  

* مارســيل املالح لوفاة حاه.
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تحــت عنــوان »Marchons d’un même pas« وبهــدف الدمــج 
ــفيّة  ــخاص كش ــرق وأش ــن ف ــا بتضّم ــة لقاءاتن ــي، أغلبي اإلجتاع

ــا:  جديــدة منذكــر مّن
Caravelles Ste Famille de Sahel Alma, i

Caravelles Notre Dame de Jamhour,i

Commissaires de l’assocation des Guides du Liban,i

Caravelles Saint Cœur de Ain Najem.i 
بهاللقــاءات كّونّــا أصحــاب جــداد، رقصنــا، غّنينــا وتشــاركنا بــكل 
ــو ســوا منقــدر  النشــاطات مــع الكثــر مــن الحــاس واإلميــان إنّ
ــو  منــي بنفــس الوتــرة، نفــس القلــب ونفــس الــروح واألهــم إنّ

ســوا منقــدر نعمــل فــرق مبجتمعنــا.

التورنوسول وحدة 

سوا منقدر


