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اإلفتتاحّية

اإلفتتاحّية 

أهال وسهال فيكم فردًا فردًا يا أفراد هالعيلة،
لنقــّدم  العامــة  بالهيئــة  كلنــا  منجتمــع  ســنة  كل  متــل 
نشــاطات الســنة اللــي َمَرِقــت مــع صعوباتــا وإنجازاتــا 
وميزانّيتا لتتعّرفوا أكتر على رســالة المؤّسســة ولتقدروا 

ترافقونــا بطريقــة أحســن. 
الســنة مــا كانــت مثــل كل الســنين، كانــت صعبــة كتيــر 
علــى أكتــر مــن صعيــد. كان شــغلنا الشــاغل التمويــل 

الــالزم لنأّمــن أهــم الخدمــات اللــي والدنــا بحاجــة إال.
والشي الالفت بهالسنة واللي حاّبي إتوّقف عليه هّوي 
محّبــة العالــم حوالينــا، دعُمــن، مؤازرتُــن ومســاعدتن 
إلنــا. كل واحــد علــى طريقتــو وحســب إمكانّياتــو، كل 
واحــد قــّدم مــن كفاءاتــو وجهــودو ومادياتــو، كل اللــي 

هــو بيقــدر عليــه وهيــدا ســمحلنا نكّفــي ونســتمّر.
كان عّنــا هــدف نــدُرس مكانــة ســيزوبيل بلبنــان ومعرفــة 

الناس لهالمؤّسســة وعرفنا الجواب.

الشــؤون  وزارة  يعنــي  العــام  القطــاع  صعيــد  علــى 
النــاس  بفضــل جهودنــا وجهــود كل  قدرنــا  والمالّيــة، 
حوالينــا واألهــل ودعمــن، نحــّرر الفاتورتيــن عــن آخــر 

 .٢٠١٨ لســنة  فصليــن 
جهودنــا مســتمرة لنحــّرر ٣ فصــول مــن ســنة ٢٠١٩ 
معّلقيــن  ويصيــروا  التدويــر  علــى  يروحــوا  مــا  حتــى 

لســنة ٢٠٢٠. الجديــدة  بالموازنــة 
كنــا  حزيــران  أول  ومــن  العمــل  فريــق  صعيــد  علــى 
أطــول  نســتمّر  لنقــدر  نــص دوام عمــل  نشــتغل  عــم 
مــّدة ممكنــة ومــا نضطــر نَوقِّــف أو نصــرف حــدا مــن 

الخدمــة. مــن  الملتزميــن 
الجميــع  علــى  كتيــر  صعبــة  هاألوضــاع  وألنــو 
وهالتدبيــر ســمح للمؤّسســة عــدم تراكــم الديــون ْعَليــا، 
بحــب إشــكر كل فريــق العمــل علــى إلتزاُمــن ومحبتُّــن 
للولــد ولقضيتــو وكمــان بحــب إشــكرن لمســاهمتن ببيــع 

للمؤّسســة. مســاعدات  وتأميــن  التومبــوال 

 كلمة السيدة فاديا صافي
في اجتماع الجمعية العمومية

علــى صعيــد األصدقــاء وأعضــاء مجلــس اإلدارة والُمتبرعيــن   
حملونــا  اللــي  كل  قلبــي  كل  مــن  بشــكر   ،Bloggersوال
بصالتــن وعملــوا كل اللــي بيقــدروا عليــه لتأميــن مســاعدات 

للمؤّسســة باألوقــات الحرجــة اللــي كانــت عــم تمــرق ِفيــا.
علــى صعيــد المؤّسســات واألصحــاب خــارج لبنــان كلُّــن هّبــوا 

للمســاعدة إن كان مــن كنــدا مــن أميــركا أو مــن أســتراليا.
وكانــت أحلــى هديــة مــن العــدرا »ســت البيــت« إنــو 
مــن  نحنــا  بوصّيتــو  َذَكرنــا  قصيــر  فــادي  المرحــوم 
ضمــن ٦ مؤّسســات وَبّلــش تنفيــذ الوصيــة مــن حزيــران 

٢٠١٩ وهلــق الزم نبّلــش نقبــض حّصتنــا.

بتاريــخ  علــى صعيــد األهــل يمكــن هيــدي أول مــرة 
المؤّسســة بيتحركوا األهل بهالشــكل، بقّدموا مســاعدتن 
وبيتفّهمــوا أوضــاع المؤّسســة. بفضُلــن قدرنــا نغّطــي 

عجــز مصاريــف النقــل.
الســت أشــهر الباقييــن مــن هالســنة وإذا بقيــت األوضــاع 
مثــل مــا هيــي، ســيزوبيل مــش قــادر يســتقبل األوالد إال ٣ 
إيــام باإلســبوع ومــش قــادر يدفــع إال قســم مــن معاشــات 
الملتزمين ألنو ما فينا نرزح تحت عجز وما فينا نســّكر.

هّمنا نكّفي نحضن الوالد ونقّدملن الخدمات األساسّية 
حتــى مــا يتراجعــوا ونســند فريــق العمــل ليقــدر يَكفــي. 
كمــا وأنــو رح نكمــل المتابعــة مــع الــوزارات والمؤسســات 
التكاليــف  ــل حقــوق هالــوالد ونغطــي  لنَحصِّ الرســمية 

الفعليــة للخدمــات المقدمــة إلــن.
ومن مشاريعنا المهمة:

١- دراسة Software جديد للمؤسسة يكون منسجم 
مــع حاجاتنــا الحالية.

ليضمنــوا  والداخلــي  األساســي  القانوَنيــن  دراســة   -٢
اللــي  الروحّيــة  بــذات  ســيزوبيل  مؤّسســة  اســتمرارية 

أســباب نجاحــا. ْعَليــا وكانــت ســبب مــن  ارتكــزت 
٣- دراســة كل وســائل التمويــل والعمــل علــى تطويــرا 

مثــل مــا الزم.
وبختم بكلمة إيفون شامي:

»ما تخّلوا صعوبات وتحّديات الوضع الراهن 
الصعب بلبنان يزعزع إيمانكم ويطَّفي فرح يسوع 

الحّي بكل واحد منكن. فينا أوقات نبكي مع 
المحافظة على فرحنا وسالمنا الداخلي، نعمل 

حّصتنا ألّنا أكيدين إنو إم يسوع وست هالبيت رح 
تتكّفل بالمستحيل اللي نحنا ما منقدر عليه.

بشكركم على وجودكم حدنا وكل سنة وإنتو بخير.
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 أخبار ونشاطات والدنا 
البرامج التربوية

 أخبار ونشاطات والدنا

أّول مّرة

تعّودنــا بســيزوبيل نعمــل المســتحيل تــا نخّلــي والدنــا 
يتقّدموا بالحياة ونشّجعن يّتكلوا َع حالن بأمور كتيري.

»رافاييــل رّحــال« أثبــت إّنــو قــادر يوقــف بجــرأة ويقــرا 
الّرســاله بإلقــاء ممّيــز وبثقــة نفــس، وكمــان عــرف كتير 

منيــح كيــف يرتّــل مــع الموســيقى ومــا ينّشــز أبــًدا. 

»جايــن البــارد« زميلــة رافاييــل بالّصــّف، قــدرت كمــان 
الّرســاله،  بقــراءة  زميــال  تشــارك  حتّــى  بجــرأة  توقــف 

وكان بينشــاف الحــال ِفُيــن تنيناتــن.

نحنــا منشــكرن َعلــى هالخطــوه الجريئــه، منتمّنــى مــن 
كّل قلبنــا إّنــو يتقّدمــوا أكتــر وأكتــر ونشــوفن بمواقــف 

ــن بتبيضــوا الــوّج. جديــدة مشــابهة، منشــّجعن ومنقّل
قسم اإلعاقة الجسدّية

 توعية على الحيوانات

موضــوع  والدنــا  بتهــّم  اللــي  المواضيــع  أكتــر  مــن 
»الحيوانات األليفة«. 

اخترنــا  التربــوي،  البرنامــج  ضمــن  ومــن  هالســنة، 
نعّرفن أكتر عليا وعلى خصائصا. 

ينا بالطبيعة  وبهدف تنمية قدراتن الفكرّية والحّسية، تمشَّ
وتعّرفنــا علــى البســينة )chat( حملناهــا، غّنجناهــا، 
طعميناهــا خبــز ولبنــة وجبنــا عالصــف »كنــار«، بلونو 

األصفر أدهشنا وبصوتو الحلو أطربنا. 
وحدة التوّحد
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نشاطنا التجميلي

وِبِحبُّــَوا والدنــا  بُينطــُرَوا  الّلــي  الَنشــاطات  أكتــر  مــن 
مــن  الّلــي  التجميلــي،  هوالنشــاط  الشوشــو  بوحــدة 
خاللــو منتعــّرف علــى أعضــاء الجســم بواســطة أدوات 

متنّوعــة. حســّية 
بصّف “Les artisans de la fraternité” ، كّنا 
عــم نتعــّرف علــى »األكتــاف« بجهــاز خــاص لتدليــك 
الجســم. وشــو كانــت معّبــرة رّدات فعــل والدنــا، تحديــدًا 
جون-بــول الّلــي تفاعــل بشــكل كبيــر وصــار يضحــك 

بقّوة وما يخّلينا نشيل الجهاز عن كتافو. 
وحدة الشوشو

البيتزا أو الـ $100 ؟

بيســأل  يــوم  وكّل  كتيــر  البيتــزا  بيحــّب  »ســيمون« 
؟ الغــدا  شــو  المرّبيــة 

في نهار جاوبتو جويا : حزار يا سيمون شو الغدا ؟
قاّل:  معقول بيتزا ؟

المرّبية : صح يا سيمون !
سيمون جاوبها: Ufff يا ويلي، يا ريت طلبت ١٠٠$.
وحدة التدّخل المبكر

أحلى عيدّية

مــن بعــد إنتهــاء عطلــة عيــد الميــالد، وصلــت »مافي« 
َعســيزوبيل كّلهــا فــرح وحمــاس لتخّبــر المرّبيــة جويــا 

كيــف أمضــت عطلتــا. 
صوتــا:  بأعلــى  نــادت  عالصــّف،  وصلــت  ولّمــا 
»جويــــــــا بابــا نويــل جبلــي مطبــخ كبيــر ومجلــى بينــّزل 
مــّي، وكمــان أنــا ومامــا حّضرنــا األكل للعيــد ولبســت 

الجــداد«. تيابــي 
خاّصــة  »مافــي«  بحمــاس  كثيــر  »جويــا«  فرحــت 
إّنــا قليــل مــا بتعّبــر شــفوّيًا. وأكملــت »مافــي« بســرد 
كّل األحــداث، واللــي نســيتو، ســاعدتا المرّبيــة علــى 
العطلــة  نشــاطات  بطاقــة  إلــى  مســتندًة  التعبيرعّنــو 

األّم.                                                             بمســاعدة  المكتوبــة  األســبوعّية 
وحدة التدّخل المبكر

أهال وسهال فيكن

متــل كّل ســنة منســتقبل والد جــداد معنــا بقســم التدّخــل 
المبكــر. والّســنة اســتقبلنا مايــكل، لولــو وريتا-مارّيــا 
وبّلشــوا  رفقاتــن  مــع  بســرعة  اندمجــوا  يّلــي  قزحّيــا 

النشــاطات بحمــاس. بــكّل  يشــاركوا 
وحدة التدّخل المبكر
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بكّبروا القلب

كّل يوم الّصبح طوني وايمانويل عندن مهّمة مساعدة 
مــدام جورجيــت بتنظيــف وترتيــب الملعــب، شــو حلــوة 
مرافقــة  والضحكــة  البســمة  تكــون  لمــا  المســاعدة 
هالعمــل.  ومــا مننســى مــاري تريــز نخلــة يلــي بتســاعد 
مــدام جورجيــت كمــان بوقــت الغــدا بــكل جدّيــة وانتبــاه.

أّمــا فــادي وماريليــن مــا بينســوا أبــًدا ترتيــب المطبــخ 
لمــا نخّلــص غــدا.

قّديــش فــي إشــياء زغيــرة بحياتنــا اليومّيــة بســاعدونا فيــا 
شبيبتنا، هالمساعدة الزغيرة هيي كتير كبيرة إلنا ومهّمة 
إلــن. شــبيبتنا ســند كبيــر إلنــا، هللا يخليكــن بهالهّمــة.
وحدة اإلعاقة الفكرّية

أهال وسهال

اإلعاقــة  لوحــدة  انضــّم  جديــد  شــّب  بعينــو«  »إيلــي 
الجســدّية، الّضحكــه مــا بتفــارق وّجــو. الّلــي بينضــّم 

لهالعيلــة بيعطــي فــرح لوالدنــا وبياخــد فــرح مّنــن.

مرافقتــو  خــالل  مــن  والدنــا  قلــب  يفــّرح  قــدر  وإيلــي 
اليومّيــة إلــن، وقــدر يبنــي عالقــة إحتــرام ومــوّدة مــع 

العمــل.  فريــق  كّل 

أهــال وســهال فيــك معنــا وانشــاهلل العــدرا ســّت البيــت 
بتبــارك مســيرتك بعيلتنــا.

قسم اإلعاقة الجسدّية
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 شبيبتنا بمركز
المساعدة بالعمل

تكريم

مين مصدر فرحك؟

بحضــور مديــر عــام ســيزوبيل الســيدة فاديــا صافــي 
اللجنــة  كّرمــت  والملتزميــن،  الشــبيبة  مــن  وفريــق 
األســقفية عدالة وســالم مؤسســة ســيزوبيل نهار األحد 
٥ كانــون الثانــي ٢٠٢٠ خــالل القــداس اإللهــي فــي 

الصــرح البطريركــي فــي بكركــي.

إن اللجنــة منبثقــة عــن مجلــس البطاركــة واألســاقفة 
الكاثوليــك فــي لبنــان. هــي ُتعنــى بنشــر فكــر الكنيســة 
االجتماعي وتتابع كل النشــاطات التي تتعلق بشــؤون 
العدالــة والســالم وقــد اختــارت هــذه الســنة أن تســّلط 
الضــوء علــى عمــل المؤسســات والجمعيــات التــي تهتــم 

باألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة. 
ليلى زغيب
مركز المساعدة بالعمل

هل اإلنسان الغني بيعطيك فرح؟
هل المركز والسلطة بيعطوك فرح؟

هل يّلي بيوصلك لمراكز مهّمة بيعطيك فرح؟
هل يّلي بيوظفك و بيعطيك منصب هّوي مصدر فرح ؟
هل يّلي بيحققلك رغباتك وشهواتك هّوي مصدر لفرحك؟

هل يّلي بينقّلك كالم وبحرضك مصدر فرح إلك؟
هل القصور والوزارات والسياسات مصدر فرح إلك؟

مــع كل هاألنــواع اللــي كلنــا منعيشــا كل يــوم ومنفّكــرا 
مصــادر فــرح لحياتنــا منكتشــف بليلــة إّنــو قســم كبيــر 
مــن هاألفــراح األرضيــة كان مزّيــف وموّقــت وعابــر!

يا إنســان تذّكر إّنك عم تبحث بحياتك عن أشــخاص 
يعطــوك فــرح حقيقــي! إبحــث عــن أشــخاص فيــون قــّوة 
شــخصّية مقّدســة! أشــخاص بيملكــوا بحياتــن المســيح! 
أشــخاص ســند لتعبــك ولّمــا بتلجــأ إلــن بيريحــوك بنعمــة 
لطيفيــن ومــش  أشــخاص  اإليجابــي!  وبفكــرن  يســوع 
نجســين! أشــخاص جريئيــن ومــش وقحيــن! أشــخاص 
واضحيــن ومــش خبيثيــن! أشــخاص محاوريــن ومــش 
بيملكــوا  يّلــي  الروحانييــن  هاألشــخاص  متســلطين! 
يســوع  الحقيقــي  القائــد  شــخصّية  بتشــبه  شــخصية 
المســيح! فّتــش عــن االســتقرار الداخلــي بحياتــك يّلــي 
مــا حــدًا قــادر يشــيلو مّنــك وإســمو الثالــوث األقــدس 
وبتحصــل عليــه بعيشــك القــداس بــكل خشــوع وهــدوء 
هللا  بكلمــة  اليومّيــة  وعالقتــك  المســتمّرة  وبتوبتــك 
وخدمتــك المجانّيــة وســجودك قــدام القربــان ومشــاركتك 

بالزياحــات وصــالة المســبحة مــن دون ملــل!

فّتــش علــى أصدقــاء فيــون يســوع ومــش عــن أصدقــاء 
فارغيــن! فّتــش عــن يســوع بعملــك ومركــزك مــش عــن 
عمــل ومركــز بيقتلــوا الــروح فيــك! فتّــش عــن يســوع  
والــكل  زعيــم  تصيــر  بــّدك  كيــف  ومــش  بضيعتــك 
ياخــد رضــاك! فّتــش عــن يســوع بعيلتــك ومــش كيــف 
بــدك تعمــل عيلــة غنيــة وعايشــة بالتــرف والفخفخــة 
يســوع  إال  فــرح  بيعطيــك  حــدًا  مــا  ألنــو  والتفشــيخ! 
والشــخص المليــان مــن يســوع ! هيــدا هــّوي الصديــق 
الحقيقــي يّلــي مــا بيطبطبلــك وال بيجرحــك وال بيثرثرلــك 
وال متســّلط عليــك وال شــرس معــك وال بيســايرك، إّنمــا 
حنــون وبيقــول الحقيقــة ولطيــف وبيحــاورك وبينقّلــك 
طاقــة  وبيعطيــك  بصالتــو  وبيحملــك  إيجابــي  فكــر 

المســيح بحّبــو الصــادق إلــك!
مــا أكتــر األصدقــاء الفارغيــن ومــا أجمــل الممتلئيــن 
مــن يســوع! وأنــت مــن تريــد يــا إنســان وعــن أي فــرح 
تبحــث؟؟ مــاذا تريــد ان تكــون لآلخــر؟ صديــق يعطــي 
فــرح المســيح أم صديــق يعطــي فــرح مزّيــف أرضــي؟

األب إيلي قزحيا
مرشد فريق عمل سيزوبيل كفرحونا
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 متلي متلك
برنامج الدمج المدرسي 

متلي متلك

الوقاية خير من قنطار عالج

بفصــل الشــتي وبعــّز البــرد، حصــة التوعيــة العلميــة 
كانــت كيــف نحمــي حالنــا وغيرنــا وكيــف الزم نتصّرف 

خــالل موســم الرشــح. 
تعّرفنــا كيــف الزم نعطــس ونســعل بطريقــة صحيحــة 
وأهــم شــي نغســل إيدينــا بإنتظــام ومــا نلمــس عيوننــا أو 
تمنــا أو منخارنــا وأكيــد نــزور الطبيــب بحــال كّنــا عــم 
نعانــي مــن ســعلة وحــرارة قويــة، ومــا ننســى نشــرب كل 
ليلــة ســوائل ســخنة وننــام منيــح. وكلكــن يعنــي كلكــن 

اســتفيدوا مــن نصايحنــا.
برنامج الدمج المدرسي- سيزوبيل جزين

سوا منقّدم األفضل

ميرنا،
قّررنــا الســنة الماضيــة نتعــاون ســوا لنقــدر نحّضــر 
إال  بحاجــة  هّنــي  تماريــن،  الكمبيوتــر  لوالدنــا علــى 

ليتواصلــوا معنــا بشــكل واضــح وليتعلمــوا أســرع. 
مــن أول مــا عرضنــا عليكــي المشــروع، قبلتــي فيــه 

بــال تــرّدد، بالرغــم مــن صعوبتــو.

كان مطلــوب منــك كل أســبوع تحّضــري سلســلة مــن 
النشــاطات وكان تنفيــذك للمطلــوب علــى الكمبيوتــر 
بــكّل  وبتنفذيــه  دقيــق،  فعــاًل  شــغلك  للنظــر.  ملفــت 
وضــوح. اســتوقفنا اندفاعــك وجديتــك خــالل شــغلك. 
بشــكل  بعملــو  بيقــوم  مســؤول،  شــخص  فعــاًل  إنــِت 
متقــن ودايمــًا هّمــك إّنــك تكونــي عــم تقّدمــي المطلــوب 

علــى أفضــل وجــه.

ّحبينــا نشــكرك علــى وجــودك وتعاونــك معنــا، نحنــا 
منفتخر إنك فرد من فريقنا وبشّرفنا إنو نكون زمالء، 

عــم نجتهــد ســوا لنقــدم األفضــل لوالدنــا وشــبيبتنا.
ومتل ما بقول جبران خليل جبران: 

»أن تعطي مّما تملك فإنك تعطي القليل 
أّما أن تهب من نفسك فهذا عين العطاء«
انشاهلل يدوم تعاوننا معك ألنو سوا نحنا أقوى.

قسم العالج اللغوي

  لحياة أفضل
PLATEAU TECHNIQUE 
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قيمة العطاء

قيمة العطاء

معرض

لقاء محبة

Kamalee - الرياض

بمبــادرة مــن الســيدة نايلــة افــرام صايــغ ومــن أصدقائهــا 
فــي دبــي وأبــو  الهائــل  النجــاح  فــي الريــاض، وبعــد 
ظبــي وكجــزء مــن معارضنــا المســتمرة خــارج لبنــان 
بســبب الوضــع الحالــي، شــارك ســيزوبيل فــي معــرض 
لفتــرة يوميــن فــي الريــاض يومــي ٢٨ و ٢٩ كانــون 
الثانــي فــي متجــر Kamalee المعــروف بمســاعدة 

ودعــم المصّمميــن والمبدعيــن المحلييــن.

ِبــدء  وبمناســبة  الثانــي  كانــون   ٢١ الثالثــاء  نهــار 
الســنة الجديــدة أقامــت لجنــة الشــابات لقــاًء جمــع كافــة 
أعضائهــا مــع أعضــاء لجنــة الدعــم الخاصــة بهــا لتقييــم 
أعمالهــم ولوضــع خطــة عمــل لســنة ٢٠١٩-٢٠٢٠ 
تكــون عمليــة وفّعالــة مــع األزمــة االقتصاديــة والفتــرة 

العصيبــة التــي يمــر بهــا وطننــا.

بعــد انتهــاء االجتمــاع حضــرت الرئيســة والمديــر العــام 
الوضــع  مجريــات  ووّضحــت  صافــي  فاديــا  الســيدة 
والمســتجدات  للمؤسســة  والمعيشــي  االقتصــادي 
المعامــالت  تطــورات  وخاصــة  اللبنانيــة  الدولــة  مــع 
كافــة  صعيــد  علــى  االجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  مــع 
المؤسســات االجتماعيــة ودعــم موقــف ســيزوبيل مــن 

المحقــة. القضيــة  هــذه 
مــن بعدهــا أقيــم قــداس علــى نيــة الشــابات شــاركت فيــه 

جوقة ســيزوبيل وشــبانها.
جانيت مطر
قسم التسويق
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 أهال وسهال بزوارنا
   VISITEURS

أهال وسهال بزوارنا

نادي قضاة لبنان

ركيزة كل مجتمع هي بَعدالتو،
وحماة هالعدالة والساهرين عليا هّني قضاتنا،

وهدف كل عدالة إّنا تخدم اإلنسان،
اإلنســان،  وهدفــا  هّمــا  كل  كمــان  مؤسســتنا  وألن 
فنا باســتقبال وفــد مــن نــادي قضــاة لبنــان يللــي  تشــرَّ
َحّبــوا يتَعرفــوا عــن قــرب علــى ســيزوبل ورســالتا ويلتقــوا 

وشــبيبتنا. بوالدنــا 
وتشــاركنا  بعــض  علــى  تعّرفنــا  مؤثــر،  لقــاء  كان 
لحظــات حلــوة بأجــواء زيُنــَوا شــبيبتنا بأنغامــن الحلــوة. 
واألهــم إنــو هاللقــاء كان وجدانــي، اكتشــفنا مــن خاللــو 

إنــو هدفنــا واحــد بــس األطــر هــي يللــي بتختلــف.

ــن  مــا فينــا اإل مــا نشــكر القضــاة علــى زيارتــن ومحبّت
ومنتمنالــن التوفيــق بالمســؤوليات الكبيــرة يللــي علــى 

كتافــن.
قسم الزوار والمتطوعين
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جو عيلتنا

دايم دايم

» ألن سوى نحنا أقوى«
» ألن رح نضل نسند بعض«

»ألن كّل موهبة نعِطْت إللنا، هي لنوضعا بخدمة بعضنا«
» وألن كّلنا مدعوّين نكبر بالنعمة، ونعيش بقلب عيلة،

  األصغر هو محور اإلهتمام فيا«
» وألن نحنا مش لوحدنا بمواجهة الصعوبات والتحّديات«
رح نطلب من الروح القدس يوّجه ُخطانا دايم دايم.

*******************

“Que l’Esprit habite en nous”
» Père très bon, notre cœur est plein 
de reconnaissance, Toi tu nous as 
montré peu à peu ton visage.
Au temps marqué, tu nous as 
envoyé ton Fils : par lui nous savons 
désormais que tu es son Père et 
notre Père, Tout proche de nous, toi, 
le Tout-puissant.

Et pour que nous puissions mieux 
connaître ton amour, pour que nous 
sachions te prier comme il faut, Jésus 
nous envoie l’Esprit Saint qui vient de toi.

Maintenant que cet Esprit habite en 
nous. Avec foi nous te prions : 

Que l’Esprit fasse 
toutes choses nouvelles.

      
Rituel de la confirmation

A tous les »puissants« donne l’esprit 
d’humilité.
A tous les »solidaires« donne l’esprit 
communautaire.
A tous les »radins« donne l’esprit de 
largesse.
A tous les »coincés« donne l’esprit 
d’ouverture.
A tous les »vieux« donne l’esprit de 
jeunesse.
A tous les »jeunes« donne l’esprit de 
sagesse.
A tous les »tordus« donne l’esprit de 
droiture.
A tous les »exclus« donne l’esprit 
d’intégration.
A tous les »paumés« donne l’esprit 
de discernement.
A tous les »pressés« donne l’esprit 
de patience.
A tous les »agités« donne l’esprit de 
quiétude.
A tous les »fanatiques« donne l’esprit 
de tolérance.
A tous les »mal-aimés« donne l’esprit 
d’amour.
Donne-moi ton Esprit Seigneur…

Ambiance de vie



11 - جو عيلتنا

سوى نحنا أقوى

»عيــد دخــول المســيح إلــى الهيــكل« شــو بيعنــي هالعيــد؟ 
ــز  قّررنــا نحنــا بســيزوبيل نعمــل هالوقفــة، ونركِّ وليــش 

علــى أهمّيتهــا؟
ألن هالعيــد هــّوي عيــد اللقــاء، اللقــاء بيــن يســوع وشــعُبو.

عيــد الّنــور، ألنُّــو يســوع هــّوي الّنــور، هــّوي الخــالص 
يّلــي تجّلــى إللنــا.

أبصرتــا  عينــيَّ  »ألّن  الشــيخ:  ســمعان  قــال  مــا  ِمتــل 
نــوًرا يتجّلــى لأُلمــم...« بهالعيــد بيتحــّول  خالَصــك... 
الهيــكل الحجــري الّزائــل، لهيــكل بشــري ســماوي. بــس 
ســمعان الشــيخ كان حاضــر لنــداء هللا، وِوِثــق وآمــن إنُّــو 
هالنــداء رح يتحّقــق. نحنــا مــا رح ِنســمع هالنــداء، إاّل إذا 
ة من حولنا،  كلِّ األفكار  كّنا جاهزين َلنَسكِّت كلِّ الضجِّ
والمشــاريع يّلــي بتاخــد انتباهنــا، وبتلهينــا عــن األساســي.

»لُيِضئ نوركم للناس«
مــن  وتَرّســُخو  ُدو  تجــدِّ ســيزوبيل  عيلــة  ــت  حبِّ إلتــزام، 
يّلــي كّل رســالتها وجوهــر  خــالل هالوقفــة. ســيزوبيل، 
قضّيتهــا، هــوِّ إنُّــو تكــون عــم تتــرك  مســاحة للّنــور مــش 
للعتمــة، للفــرح مــش للحــزن، للرجــا مــش لليــأس، ونحنــا 
نكــون هالّنــور.  فكانــت وقفــة ســيزوبيل بمناســبة هالعيــد، 
باإلحتفــال بالقــّداس اإللهــي بديــر ســيدة اللويــزة،  نهــار 

الخميــس ٣٠ كانــون الثانــي ٢٠٢٠.
اجتمعت العيلة ورفعت الصال على نّية شمعة المؤّسسة 
ــة وتنــّور حيــاة كل الملتزميــن المســاهمين  َتِتبقــى مضّواّي
حولــن. ميــن  لــكل  ونقلــو  هالّنــور  علــى  بالمحافظــة 

فــكان حــوار بيــن الظلمــة والنــور عّبــر فيــه إيلــي طــوق 
ــة العيــش بالنــور وكيــف نحنــا نكــون هالنــور: عــن أهمّي

صعبــة  ظــروف  تعيــش  عــم  كانــت  »هالشــمعة 
قــادرة تواجــه كل  وعــم بتشــوف حــاال زغيــرة ومــش 
اإليــام  مــن  بيــوم  مــا  لحــد  والتحديــات  هالصعوبــات 

: والظلمــة  النــور  بيــن  حــوار  الشــمعة  ســمعت 
الظلمة قالت للنور : »بتعرف إنو أنا وياك توأم«

ــا  ــوأم مســتحيل، يمكــن ميالدن ــور وقــال: »ت ضحــك الن
ــو  ــا ســبب وجــودك ألن ــوأم مســتحيل، أن واحــد ولكــن ت

ــي«. وجــودك هــو نتيجــة لغياب
ردت الظلمــة: »مــش مظبــوط، اتطّلــع بالكــرة األرضيــة، 

أنــا بغّطــي نّصــا وإنــت بتغطــي النــص التانــي«.

فــرّد النــور: »إنــِت بتاخــدي نــّص األرض بعــد ذهابــي 
ــا، أنــا ويــاِك مــا فينــا نلتقــي ولــوال مــن غيابــي  أنــا عّن

إنــِت مــا إِلــك وجــود«.
والنــور كان بــدو ينهــي الحــوار عالســريع فقال للظلمة: 

»أنــا مصــدري هللا وإنــت مين مصدرك؟«
ســكتت الظلمــة ألّنــا عرفــت إنــو الســبب الوحيــد لوجــودا 

هــو غيــاب النور.
مــن  وفهمتــو  ســمعتو  يللــي  مــن  الشــمعة  فرحــت 
الدنــي. شــموع  كل  مــع  تتشــاركو  وقــررت  هالحــوار 
وأنــا كمــان هيــك ِعْمِلــت ســيزوبيل معــي ومع أصحابي.

بعــدا  اإلعاقــة  واقعــي ألنــو  مــا غيرتلــي   ســيزوبيل 
وعّلمتنــي  حياتــي  ســيزوبيل ضّوتلــي  بــس  موجــودة 
منســمع  كتيــر  لغيــري.  هالضــو  إنقــل  أنــا  كيــف 
ــا مــا بقــدر« بــس شــي مــرة  ــي، أن ــا مــا في ــوم، »أن الي
نضــّوي  حتــى  شــي  بــكل  مجّهزنــا  هللا  إنــو  انتبهنــا 
متــل مّنــو عاطــي الشــمعة كل شــي حتــى تضــّوي.

وأحلــى مــن هيــك إنــو نفهــم إنــو نضــّوي َمّنــو عمــل 
فــردي، بالعكــس هــو مشــاركة وشــراكة ألّنــو وال شــمعة 
فيــا تضــّوي مــن ذاتهــا، دايمــًا هــي بحاجــة لشــعلة مــن 

مطــرح تانــي تحتــى تّنــور.
ــي للــرب ترغــم كل  ــا اليــوم نتأمــل بهالشــي ونصّل خّلين
الظــروف تكــون حياتنــا عــم بتضــوي وتعكــس نــورو.

»ليضــئ نوركــم للنــاس« هــو مــش خيــار، هــو االلتــزام 
إنــو نضــّوي مطــرح مــا منكــون ونســاعد غيرنــا كمــان 

إنــو يضــّوي.         
خليّنــا كل مــرة منشــوف شــمعة مضّوايــة نتذكــر إنــو 
نحنــا شــمعة هللا بهالدنــي ودعوتنــا نضــّوي : عتمــة 
اليــأس بنــور الرجــا، عتمــة اإلحبــاط واليــأس بنــور 
بنــور  والتفرقــة  البغــض  وعتمــة  والمثابــرة  الّتحــدي 
المحبــة. األهــم نوعــى قــّدام كل عتمــة إنــو النــور هــو 
مســؤوليتنا ومــع بعــض ضونــا بصيــر أقــوى ومنبــّدد 

الظلمــة. كل 
Ambiance de vie - دولي غريشي


