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 قال يسوع: »دعوا االطفال ياتوَن إيّل«
والدنــا اليــوم جايــن لِعنــَدك يــا يســوع و قلــن ِمليــان فـَـَرح 

ــور  ــن والد الن ــوى  وإن ــي أق ــك هن ــو مع ــوا إن ــن بيعرف ألنُ

ــا. ــن أحــى  والرجــاء مَعبي وَمَعــك طَريُق

منشــكرَك يــا يســوع ألنــو هاألطفــال خلقــوا ببيــوت مِحبــة 

وبعيَّــل متفانيــة ملرافَقــُن، منطلُــب منــك تَقــوي ِعيَّلُــن 

ــه. ــَرح والد الل ــوا بَف ــك ليعيش ــن مبحِبتَ وتنَِّورحياتُ

ــن  ــب لك ــن َصِع ــا وأهلُ ــوار والدن ــو مش ــرف إن ــن منع نح

ــاء و مؤسســات  عامــة وخاصــة عــم تعمــل  بوجــود أصدق

كل ِجهدهــا لتَطبيــق القانــون والعمــل عــى تأمــن حقوقـُـن 

ــو بكــرا َرح يكــون أحــى. ــم إن ــا نِحلَ ِصن

مــروك! مــروك لوالدنــا »قربانِتكُــن األوىل«،إنتــو 
قربانــة يســوع الحــي الحاِضالدايــم بيننــا.

مــروك لهالِنعمــة الجديــدة من يســوع يــي فاتِت عى 
ــووا أكــر  قلــب كل واحــد ِمنُكــن و يــي مــن خاللهــا رح تضَّ

وأكــر بقلــب َعيلِتُكــن و بقلــب كل واحــد عم يلتقــى فيكن.

ــن  ــوم تضحياتُ ــوا كل ي ــم يقدم ــي ع ــن ال ــروك ألهلك م
بخورعــى مذبــح الــرب، وهّنــي رافعــن راُســن فيكــن  وعــم 

يقولــوا للمــأ : هــودي والدنا!هــودي فلــذات أكبادنــا!

مــروك لفريــق عمــل ســيزوبيل، أنــت أخــي واإلعاقة 
ــي مرافقينكــن فشــخة فشــخة،  ــاة يف الكنيســة ال والحي
وبــكل تفــان، لحتــى يوصلولُكــن كِلمــة يســوع الحــي، 

ــة الســا. ــوة عــى صــورة َعيل ــة حل لنعيــش ســوا َعيل

شــكراً لســيدنا  أنطــوان نبيــل العنــداري، النائــب البطريــريك 

العــام عــى منطقــة جونيــه ورئيــس مــروع اإلعاقــة 

ــا  بالكنيســة شــكر كبــر مــن القلــب ســيدنا إلميانــك بوالدن

ــا أرسار كنيســتو. ــوا عَ يســوع ويشــاركوا معن ــن يتعرف وبحق

شــكراً  للســيدة نِعَمــة عــون عقيلــة قائــد الجيــش الِعــاد 

ــر  ــة ومدي ــر عــام أمــن الدول ــي  مدي جــوزف عــون وملمث

ــة العســكرية. عــام األمــن العــام ورئيــس الطباب

شــكراً أبونــا ســلوم و لــكل األســاقفة و الكهنــة املوجوديــن 

معنــا اليــوم.

شكراً  لألب يونان و لََجمعية املُرسلني وفريق َعَملُن.

دعوا األطفال يأتوَن إيّل

شــكراً لــكل كَهِنــة الرعايــا الــي بينتمــوا الهــا اوالدنــا لقلبهم 

الرَِحــب إلحتضانــن الــن  ولوجــودن معنــا اليوم.

وشــكراً مــن القلــب أليفــون شــامي الــي زرعــت هالرســالة 

ــي  ــة ال ــل اإلعاق ــان قب ــوف اإلنس ــاعدتنا نش ــا وس بقلوبن

حاملهــا  وأهميــة العيــش معــا رغــم اإلختــالف و دور ســت 

البيــت املميــز بحياتنــا.

شكراً ألكيس عقيقي وفرقة الكورال

شكراً مارك سالمة وفريق التصوير

ــيزوبيل و  ــة س ــراد َعيل ــكل أف ــور و ل ــكل الُحض ــكراً  ل وش

ــة. ــاة يف الكنيس ــة و الحي ــي و اإلعاق ــت أخ أن

»قربانة مباركة للجميع 
ألنو يسوع موجود معنا وفينا، 

وألنو اليوم أبواب الساء مفتوحة هللويا هللويا.«

هيــدي كانــت كلمــة الســيدة فاديــا صــايف مبناســبة اإلحتفــال 

باملناولــة األوىل ل 15 ولــد مــن والدنــا مبــزار ســيدة لبنــان – 

ــن  ــور  ممثل ــار 2018 ، بحض ــبت 12 أيّ ــار الس ــا ، نه حريص

رســمين ، أهــل ، أصدقــاء وأفــراد عيلــة ســيزوبيل وأنت أخي. 

ــى  ــي ع ــداس اإلله ــوات بالق ــاركنا الصل ــا وتش ــا نوايان رفعن

ــة كّل فــرد مــن أفــراد هالعيلــة  الكبــرة و خاصــة والدنــا  نيّ

ــه عــى عيالهــم . فكانــت  ــم ويحــّل بركات ــرّب نَِع ــدن ال تيزي

ــب :  ــن القل ــات م الكل

أنيســا، إليّســا، جيفــري ومارينــوس، اليــوم بتوبكــم األبيــض 

وقلوبكــم النقيّــة، عــم تســتقبلوا يســوع ألول مــرّة بالقربانــة.

انشا الله بتحملوها كّل العمر عالمة لحضور الله فيكن.

ــا  جــو، جــورج، جوزيــف وموريــال، انشــالله الفرحــة بتضلّه

غامــرة قلوبكــن متــل مــا يســوع غامــر حياتكــن.

ــم  ــم، والّنع ــو نع ــم قلت ــل مري ــا، مت ــا إيلّي ــال، ريت ــوي، ح ج

زادهــا نَِعــم انشــاالله نَِعــم يســوع تزيــد بقلوبكــم، بعيالكــم، 

ــة الســيزوبيل. وبعيل

ــك. وهالكلمــة هــّي صالتكــم  شــو يف أحــى مــن كلمــة بحبّ

اليوميّــة ليســوع هــّوي العــارف شــويف بقلوبنــا وبقلوبكــم يــا 

جيوفــاين، كريــس، كريــم ومريــم.

قربانة مباركة
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جورج باسيل إليسيا قرداحي كريس الحاج أنيسا رزق

جيفري فرح جو قسطنتني حال رعد جيوفاين شيخاين

مارينوس قاعي كريم جرايل

ريتا إيلينا سعادة

جوزف ضو

مرييام يوسف

جوي يزبك

مريال بو زيدان
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