
همزة وصل
Rapport mensuel

شهري أيــار وحزيـران  2021

نشرة إخبارية

لإلتصال بنا

+961 9 235 435

 عينطورة – عين الريحانة ، شارع 11 – كسروان

ص.ب. : 551 ذوق مكايل - لبنان

اإلفتتاحّية

  أخبار ونشاطات والدنا - البرامج التربوية

 CAT- شبيبتنا بمركرز المساعدة بالعمل

CAE - شبيبتنا بمركرز المرافقة

  متلي متلك – برنامج الدمج المدرسي

Plateau Technique - لحياة أفضل

 بحضن عيلتنا - المرافقة اإلجتماعية

أهال وسهال بزوارنا

Flash Info

 Production & Marketing - قيمة العطاء

AMBIANCE DE VIE - جو عيلتنا

  أخبار عيلتنا

في هذا العدد

02

04

09

11 

12

12

13

13

14

15

17

18



02- اإلفتتاحّية 

اإلفتتاحّية

LES DOUZE PROMESSES DU SACRE-COEUR DE JESUS 
FAITES A SAINTE MARGUERITTE-MARIE ALACOQUE

Le cœur est vu comme le sanctuaire de l’intimité, lieu d’incomparables 
rencontres, expression de l’identité totale. Il est l’expression de l’Amour. Et 
l’Amour est bien plus que la passion. Aimer, c’est vouloir à l’autre le bien et lui 
faire du bien.

Le Culte rendu au Très Saint Sacré-Cœur de Jésus

1- Je donnerai aux âmes consacrées à mon Cœur toutes les grâces qui 
sont nécessaires à leur état. 
Sans moi vous ne pouvez rien faire (Jn 15, 5).

2- Je ferai régner la paix dans votre famille. 
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix (Jn 14, 27).

3- Je vous consolerai de vos peines. 
Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous 
soulagerai (Mt 11, 28).
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4- Je serai pour vous un refuge sûr 
pendant la vie et, surtout, à l’heure 
de la mort. 
Je vous prendrai avec moi pour que, 
là où je suis, vous soyez vous aussi 
(Jn 14, 3).

5- Je répandrai d’abondantes 
bénédictions. 
Le Père nous a bénis par toutes sortes 
de bénédictions spirituelles dans les 
Cieux par le Christ (Ep 1, 3).

6- Les pécheurs trouveront dans 
mon Cœur une source et un océan 
infini de miséricorde. 
C’est la miséricorde que je veux et 
non les sacrifices, car je ne suis pas 
venu appeler les justes, mais les 
pécheurs (Mt 9, 13).

7- Les âmes tièdes deviendront 
ferventes. 
Je suis venu pour que vous ayez la 
vie et que vous l’ayez en abondance 
(Jn 10, 10).

8- Les âmes ferventes s’élèveront 
rapidement jusqu’à une grande 
perfection.
Soyez parfaits comme votre Père 
Céleste est parfait (Mt 5, 48).

9- Je bénirai la maison où se 
trouvera exposée et vénérée 
l’image de mon Cœur.
Aujourd’hui le salut est entré dans 
cette maison (Lc 19, 9).

10- Je donnerai aux prêtres le don de 
toucher les cœurs les plus endurcis. 
Guérissez les malades, ressuscitez les 
morts, purifiez les lépreux, expulsez 
les démons (Mt 10, 8).

11- Les personnes qui propageront 
cette dévotion auront leur nom 
inscrit de façon indélébile dans 
mon cœur. 
Je n’effacerai pas son nom du Livre 
de Vie, mais j’en répondrai devant 
mon Père et devant ses anges (Jn 
14, 27).

12- L’amour tout-puissant de 
mon Cœur concédera la grâce 
de la persévérance finale à tous 
ceux qui communieront le premier 
vendredi du mois, pendant neuf 
mois consécutifs. 
Je suis le pain vivant, descendu du 
ciel. Qui mangera ce pain vivra à 
jamais (Jn 6, 51).

Le texte des Promesses du Cœur 
de Jésus que nous utilisons est un 
résumé de ce que Sainte Margueritte-
Marie a écrit durant toute sa vie. 

Ce résumé fut élaboré, il y a plus 
de cent ans en 1882 exactement, 
par Monsieur Kemper qui s’efforça 
de faire connaitre cette dévotion au 
Sacré-Cœur.

Bonne Lecture.

Fadia Safi 
Président Directeur Général

اإلفتتاحّية 



04-  أخبار ونشاطات والدنا

 أخبار ونشاطات والدنا 
البرامج التربوية

حصص تعليمّية ممّيزة

كانت   ،ZOOM تطبيق  وعبر  الحجر،  فترة  خالل 
الحصص الّتعليمّية ممّيزة بمثابرة ومشاركة والدنا.

األوروبّية  القاّرة  على  سوا   Virtuelle بطريقة  سافرنا 
وحضارتن  ثقافتن  وعلى  البلدان  بعض  على  وتعّرفنا 

وتقاليدن، على عالم الحيوان وجسم اإلنسان والّنبات.
فيروز، صباح   متل  كمان  إلن حّصة  كان  المشاهير 

ووديع...
ختبارات علمّية  واإ بإكتشافات  قمنا  العلوم،  بحصص 
وكان  الغاز.  ومفعول  والّتوازن  اإلضاءة  متل  كتيرة 

حماسنا وفرحنا كتير كبير.
بمشغل األشغال اليدوّية، أبدِعت شبيبتنا بخلق أفكار 

جديدة وتوّصلوا هّني يديروا حلقة تعليمّية.
وما  الحماس  بنفس  كّنا  المطبخّي،  الّنشاط  بحّصة 
وقفتنا الّظروف المادّية ألّنو قِدرنا بإشيا بسيطة متل 

البوشار والبطاطا نعمل نكهات جديدة.
ونزرع  والمسافات  الّصعوبات  نتخّطى  قدرنا  هيك 
الفرح. هيك إمنا العذراء عّلمتنا وهيّي على طول معنا.
قسم اإلعاقة الجسدّية
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قّدا وقدود

ومثابرتو.  بنشاطو  صبي،  بوحدتنا  تمّيز  هالّسنة 
قدراتو  يطّور  قدر  ومثابر  مهضوم  صبّي  »يحيا« 

وبرهن إّنو هّوي قّدا رغم كّل الصعوبات. 

خالل  رفقاتو  لكّل  والمساعد  المساند  كان  يحيا 
الحصص عن ُبعد. إبتسامتو الحلوة ما فارقت وّجو 
وألّنو  ُملفتة.  كانت  الحصص  خالل  بنفسو  وثقتو 
المتل بقول »إيد وحدة ما بتزّقف« شكر كتير كبير 
لوالدة يحيا إللتزاما معنا ومساندة إبنا َتقِدرنا نوصل 

سوى ألحلى نتيجة.
وحدة اإلعاقة الفكرّية

أهال وسهال بسامي

منرّحب بصبي جديد انّضم لعيلتنا »سامي صفير«، 
قريب من القلب وبيتفاعل بسرعة مع األشخاص.

وحدة الّتوّحد

منعّرفكن على ماريا

ماريا  قّزي بنت مهضومة وناعمة، الّضحكة بتنرسم 
عوّجا كّلما توصل على سيزوبيل. من أبرز إهتماماتا 

األنشطة المرتبطة بالحركة الّدقيقة. 
  ”Oh yeaah“ وأهضم شي لّما تعمل شي حلو بتقول
   ”Oh nooooo“ بتقول  معا  الّشغل  يزبط  ما  ولّما 

بنغمة مهضومة ومضحكة.
وحدة الشوشو

مساندة أهلنا

من ضمن األنشطة المنزلّية، جّربنا نستفيد من طاقة 
نور، ونتمّرن نساعد الماما بالبيت.

تمرّنا على غسيل، تنقاية وتيبيس النعنع. وكانت نور 
كتير مبسوطة.

وحدة التوّحد
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فوائد الطبيعة

ضغط، عجقة، ضجيج، سرعة الحياة، كّل هاألمور 
ممكن يكون عالجا مشوار بالّطبيعة.

صوت  بيسمعوا  الرواق،  الشبيبة  بتالقي  بهالمكان 
العصافير، بيشعروا بحرارة الّشمس الحلوة وبيختبروا 

الّسالم والهدوء.
وحدة الّتوّحد

صالة من القلب

حّتى نعّلم والدنا الّصال، اإليمان واإلّتكال على اهلل، 
الزم نكون قدوة إلن ونبّلش عن عمر زغير.

بسيزوبيل  كنيستنا  الجداد  والدنا  زاروا  ولهالهدف، 
وبّلشوا يتعّلموا مع المربّيات صالة سّت البيت.

منتمّنى لماليكتنا الزغار تضّل العدرا مرافقا دربن ونضّل 
البيت. إيدين سّت  بين  المؤّسسة ومستقبال  حاّطين 
وحدة الّتدّخل المبكر

قربانة مباركة

بقلبو  يسوع سكن  لـ»ماتيو«،  ممّيز  كان  أّيار  شهر 
وأخد القربانة المقّدسة ألّول مّرة.

يسوع يرافقك ويحميك كّل إّيام حياتك.
وحدة التوّحد
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 شهادات من القلب

صعوباتا  ورغم  نهايتا،  على  الّدراسّية  الّسنة  قرّبت 
كانت مكلّلة بالّنجاح.

حّتى نقّيم عملنا والعام الّدراسي، اجتمعنا مع والدنا 
وأهلن وكانت رّدة فعلن إيجابّية. شكرنا األهل على 

مجهودن مع والدن وهّني بدورن شكرونا.

كّل واحد مّنن عّبر على طريقتو الخاّصة:
رغم  دراستن  متابعين  وضّليتوا  والدنا  تركتوا  ما   -

الّظروف.
- نحنا كّنا عارفين أهمّيتكن ودوركن بحياة والدنا، 
قّديش  عرفنا   onlineبالـ شغلكن  شفنا  ما  وبعد 

يمانكن بقدرات والدنا أكبر. مجهودكن كبير واإ
- الحصص كانت كاّل حماس. كان البرنامج منّوع 

بالمواضيع وغنّي بالمعلومات.
بكّل  والدنا  حّد  ووجودكن  مجهودكن  على  شكرًا   -

الّظروف، اهلل يقّويكن.

منستمّد  مّنك  البيت،  يا سّت  نقّلك شكرًا  مننسى  ما 
القّوة والفرح والعطاء.

وحدة اإلعاقة الجسدّية

عقبال المّية

وتكون  ميالدك  عيد  يجي  إّنو  من  أحلى  في  ما 
مفّكر إّنو الكّل ناسيينو... وبلحظة تعرف إّنو الكّل 
عامّلك مفاجأة. وهيك نحنا معّلمات الـPHP خالل 
من   Online والدنا  بأعياد  احتفلنا  الحجر،  فترة 
يشارك  عم  الكّل  وكان  وفيلم مصّور  أغاني  خالل 

بالمعايدة على طريقتو الخاّصة.
األجواء كتير معّبرة ومؤّثرة وكانت رّدة فعل والدنا 
مختلفة. روي نهار عيدو عّبر عن فرحتو بدموعو، 

وغدي  فاجأ مايا ببطاقة معايدة.
كلنا،  قلوبنا  غامرة  الفرحة  بتكون  دايمًا  انشاهلل 

الّضحكة ما تفارق وجوهنا وعقبال المّية للجميع.
قسم اإلعاقة الجسدّية

صالتنا اليومّية

بّلش شهر أّيار، رجعنا نحنا ووالدنا ببركة إّمنا مريم 
على بيتنا التّاني سيزوبيل. 

البيت  بسّت  أملنا  زاد  كّلما  الّصعوبات  زادت  وكّلما 
وبالّرّب يسوع، صالتنا اليومّية مع والدنا كانت عم 

بتزيد ليضّلوا الّسند واألساس بحياتنا. 
بالختام، منطلب مّنك يا مريم تبقي دايًما حاميتينا.

وحدة الشوشو 
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أنا رياضّي

اإلّتحاد  مع  بالّتعاون  للتوّحد،  اإلمارات  مركز  نّظم 
الّرابعة  اإلمارات  بطولة  البدنّية،  للثقافة  الّلبناني 
الهمم  ألصحاب  البدنّية  لّلياقة  )اإلفتراضّية(  عشر 

تحت شعار »أنا رياضّي«.

العربّية  )اإلمارات  عربّية  دول   ٥ بالبطولة  شارك 
ولبنان(  عمان  سلطنة  سوريا،  مصر،  المّتحدة، 
و٥٠٠ العب من أصحاب الهمم  ينتمون الى ٦٠ 

مركز ومؤّسسة.

بمسابقة  سيزوبيل  من  عّساف«  حاج  »راين  شارك 
لمّدة  المتواصلة  التمارين  وبعد  والمعدة.  الجري 
من  راين  تمّكن  سيزوبيل،  وفي  المنزل  في  شهرين 

الفوز وحصوله على المركز الثّالث. 

للمشاركة  راين  وحماس  إهتمام  بالّذكر  والجدير 
بالمسابقة واّتباعه نظام غذائي صّحي.  

مبروك يا بطل...
جويل قوبا
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 شبيبتنا بمركز
المساعدة بالعمل

من كل قلبي

شكرًا لكّل شخص وقف حّدي وحّد إبني جوزيه لّما 
تّوفت إمي.

بّدو  كتير كنت عتالني هّم كيف بّدي خبرو؟ وين 
يبقى؟ كيف بّدو يتقبل موتة سّتو يللي بحّبا وعاش 

كل عمرو معا؟ كيف رح تكون رّدة فعلو؟...

وقفوا حّدي، سندوني، جاوبوا على كّل أسئلتي بدون 
بأّدق  واهتّموا  حضنوه  جوزيه،  استقبلوا  إحكي.  ما 

التفاصيل. 
فريق عمل CAT بسيزوبيل قّد ما إحكي ما بيكفي. 
كنتوا، بعدكن ورح تبقوا عيلتي اللي بحّبا وبتحبني بدون 
مقابل. وبالقلب في كتير خبار ما بيعرفا غير الرب. 

الرب يللي بيكافي كل إنسان على أعمالو وخاصة 
يللي من القلب.

شمس خوري
والدة جوزيه

منفتخر فيك شربل

حاّبي اليوم ضّوي على »شربل قزي« شب من شبيبة 
لكن  ُبعد،  عن  العمل  رفض  بالبداية  يللي   )CAT)

رجع التزم بكل جّدية ومسؤولّية.

وباألفعال،  بالتصرفات  تغيير  عن  عبّروا  األهل 
فرحانين وفخورين بإبنن. وشربل بحماس كبير بينطر 

ندى معلمتو ليخّبرا عن إنجازاتو.

بصالة  يتواجد  يقدر  كان  ما  شربل  تقنية،  ألسباب 
المسبحة كل ليلة عشّيي، بس ع طريقتو كان يصّلي 
عيلتو  تبارك  حتى  يسوع  بنا  واإ العدرا  وينسخ صالة 

وتبارك سيزوبيل.

ليلى زغيب
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 هيك عّبروا شبيبتنا
بمناسبة عيد األب

إنَت  والرقيق،  الطيب  القلب  صاحب  الحبيب،  إبي 
أحلى بّي وصديق.

بحب إيديك يللي تعبوا كرمالي وعيونك لسهروا ليالي.
إنَت عامود البيت وجسر العيلة. بحياتك ما رفضتلي 
طلب وبتعمل المستحيل حتى كون مرتاحة ومبسوطة.

انا مبسوطة ألّنك مّزينلي حياتي.
بعيدك بطلب من ربي ياخد من عمري ويعطيك.

بعرف عمق حبك الكبير إلي وبتعّبرو ع طريقتك.
بحبك كتير بّيي

برناديت ريشا أنطونيو الوتر

شبيبتنا بمركز المساعدة بالعمل

 صلوات ومناجات من
القلب لمريم

 شبيتنا عا طريقتن رفعوا
صلواتن بشهر العدرا

مي يللي حاضرة بحياة كل واحد  يا مريم إم يسوع واإ
ومن ضعفنا  الشّر  من  إحمينا  ذاتنا.  منقدملك  مّنا. 
البشري.قّوي إيماّنا، فتحي عيوّنا حتى نّضل نشوف 
إبنك  إنو  ننسى  وما  السودا  بهالليالي  نور  بصيص 

هوي نور العالم ومعو ما منخاف من الظلمة.
CAT فريق عمل

م الكّل، بهالشهر المبارك تشفعّي  يا مريم العدرا إمي واإ
فينا عند ابنك يسوع واطلبي منّو:

يشفي كل مريض ويقّوي كل موجوع 
يحمي المسافرين ويرّد الضالين 

يخّلص وطّنا من األزمات وتزول عن لبنان كل الصعوبات
إرجع على سيزوبيل يللي بحّبا كتير ومن الفرح 

حّس حالي عم طير 
إيلي حصروني
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 شبيبتنا بمركز المرافقة
C.A.E

صالتنا مع مريم بشهر أيار

لقدام  فيا، تطّلعنا  اللي عم نمرق  رغم كّل الظروف 
وما استسلمنا. كّملنا رسالتنا اللي بّلشت من٤٥ سنة. 
نحنا بالسفينة والعدرا ست البيت معنا، هّيي اللي ما 

تركتنا نغرق ببحر الصعوبات، الوجع والخوف.

نّية  على  ونصّلي  لنشكرا  حج  بمسيرة  طلعنا  وهيك 
عيلتنا الكبيرة وعيلتنا الزغيرة، كّل شخص وقف حدنا 

وساند فريق العمل وساند إدارتنا وأهالينا. 

لشبيبتنا  بحريصا  المسيرة  من  المباشر  البث  نقلنا 
وأهالُين اللي موجودين معن، لنتشارك سوى كل واحد 
الصال  بتوصل  هيك  بالصال،  ونتحد  مطرحو  من 

أسرع عالسما. 
رانيا نخول عقيقي
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 متلي متلك
برنامج الدمج المدرسي 

الرا وكيفن

نتهاء فترة التعّلم عن ُبعد  من بعد العودة للمدرسة واإ
 ،PS2 صف  َع  نعرِّفكن  رح  اإلبتدائية،  بالمدرسة 
الصف النموذجي اللي ْبِيشهد عالدمج الكلي والجزئي 

بالوقت ذاتو.
عندو صعوبات  جديد  كيفن طالب  هالسنة  استقبلنا 
كيفن  السلوك.  صعيد  على  وصعوبات  تعّلمية 
ببرنامج الدمج الكلّي هو تلميذ مهضوم، إجتماعي، 
بحْب رفقاتو، بشارك باألنشطة بالرغم من الصعوبات 

اللي بتواجهو. 

الدمج الجزئي، بتجي  اللي بتستفيد من برنامج  الرا 
ع المدرسة من كل قلبا، بتوصل دغري بدا تطلع ع 
صفPS2، لتندمج مع رفقاتا. الرا بتتفاعل وبتشارك 
بإيجابية واألجمل إنو ما بتنسى تاخد كل اإلحتياطات 
تعّقم   ،Masque الالزمة بزمن وباء كورونا: تحّط 

إيديا وتحافظ ع مسافة آمنة مع رفقاتا.

هيدي التجربة عشناها وبعدنا عم نعيشا بكل الصفوف، 
منتمّنى الدمج المدرسي ِيتَعّمم بكل المدارس بلبنان.

فريق عمل سيزوبيل جزين

لحياة أفضل متلي متلك

  لحياة أفضل
PLATEAU TECHNIQUE 

CONGRES

L’EACD (European Academy for Childhood 
Disability) est une association académique 
de professionnels travaillant avec des 
enfants en situation de handicap dans toute 
l’Europe. Cette association organise un 
congrès annuel dans l’objectif de partager 
les informations sur les nouvelles techniques 
et recherches dans le domaine du handicap 
surtout la paralysie cérébrale. L’équipe de 
SESOBEL participe annuellement à ce 
congrès et présente des communications 
orales ou sous forme de posters. Notre 
participation nous permet de mettre à jour 
nos compétences  concernant  toutes les 
nouvelles techniques et approches afin 
d’offrir le meilleur service à nos enfants. 
De même elle favorise la collaboration et 
l’échange avec des ressources étrangères.
Cette année, malgré tous les défis, l’équipe de 
réhabilitation à SESOBEL a eu l’opportunité 
de participer à ce congrès qui s’est déroulé 
d’une façon virtuelle et s’est étalé sur quatre 
jours (20, 27 mai et 3 et 10 juin).

Nahla Mouawad
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بحضن عيلتنا 
 المرافقة االجتماعية

RECOMMANDATIONS SOCIALES 
DE BONNES PRATIQUES POUR UNE 
PARENTALITE BIENVEILLANTE

La situation de crise sanitaire 
se transforme doucement mais 
sûrement en crise économique 

et sociale qui altère le rôle parental. 
Voici quelques recommandations pour 
tous les parents :

1- L’amour au centre de tout
Quoique l’enfant fasse, votre amour 
pour lui doit rester intact, et même si 
vous le savez, il est important que votre 
enfant s’en rende compte. L’un des  
besoins primordiaux de l’enfant est qu’il 
se sente aimé. 

2- Etre un modèle
L’adulte doit être un modèle pour l’enfant 
et lui donner le bon exemple à suivre. 

3- Avoir un comportement bienveillant
Etre respectueux dans les gestes, la 
voix et la parole c’est être bienveillant. Il 
faut montrer à l’enfant qu’on peut gérer 
les conflits relationnels en adoptant une 
attitude bienveillante. Sinon, l’enfant peut 
reproduire un mode relationnel dangereux 
pour ses relations futures et pour lui-même.

4- Ne pas critiquer et dévaloriser l’enfant
Certaines de nos phrases peuvent 
cacher quelques mots bien lourds de 
sens pour un enfant, qui se sentira tout 

de suite critiqué, mis dans une étiquette 
et donc dévalorisé. Si nous critiquons 
sans cesse l’enfant, il pourra lui-même 
adopter ce comportement et juger très 
vite les autres. L’estime de soi est très 
importante.

5- Encourager l’enfant et lui faire 
confiance
Afin d’adopter un comportement 
bienveillant, il faut mettre en avant ce qu’il 
y a de positif chez l’enfant : valorisez-le, 
encouragez-le. Chaque enfant a en lui 
un potentiel infini, et même si vous en 
avez déjà conscience, il faut également 
que l’enfant apprenne à croire en lui, à 
avoir confiance en lui afin qu’il puisse 
toujours aller de l’avant et surmonter les 
épreuves qu’il croise sur son chemin.

BIENVENUE MELISSA ET SARA

Nous avons le plaisir de souhaiter à 
Mélissa et Sara, stagiaires en 2ème 
année Travail Social – USJ, la bienvenue 
au sein de la famille de SESOBEL. 
C’est le début d’une nouvelle aventure 
préprofessionnelle. Espérons qu’elle 
soit pleine de succès.
Nous sommes ravis de vous accueillir 
au sein de notre famille au département 
social.

Bon Démarrage

Sara Melissa
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أهال وسهال بزوارنا
VISITEURS

بإصرار وتحّد

عديدة  مدارس  بتزورنا  سنة،  كل  تعودنا  ما  متل 
هيدي  بس  ورسالتا.  سيزوبيل  على  يتعّرفوا  بهدف 
بالبيت  بقي  الكّل  كورونا،  جائحة  وبسبب  السنة، 

واشتغل من بيتو وهيك نحن كمان بسيزوبيل. 
تشاركنا  جديدة،  وبطريقة  هالظروف،  رغم  ولكن 
»ثانوية  مدرسة  من  الثامن  الصف  طاّلب  مع 
القلبين األقدسين البوشرية« هاللقاءات عبر تطبيق  
»TEAMS« مقّسمين على تالت أسابيع. وبما إّنو 
ما رح  إنو  فّكرنا  ُبعد،  اللقاء عن  منختبر  أول مرة 
غلط  كانت  توّقعاتنا  بس  قبل،  متل  تفاعل  نالقي 
المشاركة كانت متنوعة وبّناءة، الحوار منّظم  ألنو 
شجعنا  يللي  وهيدا  أكتر.  يعرفوا  مهتّمين  والتالميذ 
نتحّدى عقبة الوقت المحدد على هيدا التطبيق ٤٠ 
دقيقة وصعوبتو، ألن وقتا كانوا يزورونا بسيزوبيل 
كان اللقاء يدوم تالت ساعات تعارف على بعضنا 

البعض ومشاركة أحلى اللحظات.

نشكر  ما  إال  منقدر  وما  الخاصة  نكهتا  لهالتجربة 
إدارة،  البوشرية«  األقدسين  القلبين  »ثانوية  مدرسة 

كهنة وتالميذ على مبادرتن لحسستنا بالفخر. 
نحنا على ثقة إنو وال أي شي بيقدر يوّقف رسالتنا 
كل  استعملنا  ونحنا  العالم.  لكل  توصل  الزم  اللي 
بيطلب  ما  بقدر  رسالتنا  تنوّصل  الممكنة  الوسائل 

الموضوع إصرار وتحّد.
ويلي  عندن  تركناه  اللي  باإلنطباع  انبسطنا  وكتير 

ترجموا بهالتقرير :

تقرير عن الّلقاء مَع جمعّية »سيزوبيل«

نّظَمت   الّروحّيِة،  اإلجتماعّيِة  أألنشطِة  إطاِر  في 
مَع  بالتعاوِن  البوشرية   – األقدسين  القلبيين  ثانوّيُة 
الثامِن  الّصفِّ  مَع  خاصًة  ندوًة  سيزوبيل،  جمعيِة 
األساسيِّ للّتعّرِف إلى األشخاِص ذوي اإلحتياجاِت 
مع  بالّتعاوِن  طوق«  »إيلي  الّسّيُد  سّلَط  الخاّصة. 
الّضوَء  رفول«  وجوزف  كيوان  »بسام  الكاهنين 
الخاّصِة  ِاالحتياجاِت  أنواع  وعلى  الجمعّيِة  على 
وفي الختاِم كاَنْت للُمتعّلِميَن مساحُة مشاركٍة وأسئلٌة 

إستيضاحيٌَّة َحوَل هذا الموضوع.
ُسِرْرنا كثيًرا عندما َتعّرْفنا على هذه المؤّسسِة التي 
خيُر  وهدُفها  الخاّصة  اإلحتياجاِت  بذوي  ُتعنى 
الّنفسّيِة  اإلنساِن  حقوِق  على  والمحافظُة  اإلنسانّيِة 
مكانّياُتهم  والجسدّيِة والمعنوّية. وقد أدهَشْتنا قدراُتهم واإ
بأعماٍل  القياَم  الّتدريِب  بعَد  َيستطيعوَن  فهم  العالية 
ُتخّوُلهم تأميَن راتٍب لهم من دوِن اإلّتكاِل على أحد. 
SESOBEL is a life saver for a lot of people. 
They take care of everyone without return 
expectation. Every disabled person is 
a blessing from God. We learned a lot 
of things about the life of a disabled 
person and it was the best experience 
ever. We appreciate every member 
of SESOBEL for treating our disabled 
sisters & brothers with so much care and 
I wish that the upcoming generations 
treat everyone the same without 
judging them on their appearance… 

Never give up we love u all...
لذا فإّن رسالَة سيزوبيل اإلنسانّيَة هي أن َتحتضَن كلَّ 
فرٍد من ذوي اإلحتياجاِت الخاّصِة لكي ينخرَط في 
، وتعيَد المكانَة الحقيقّيَة  العمِل اإلجتماعيِّ والّرسوليِّ
لُه في المجتمِع كُمواطٍن صالٍح ُمتساٍو مَع كلِّ أبناِء 
الوطن. كما  عرْفنا من خالِل هذه التّنشئِة أّننا نحتاُج 
إلى كلِّ شخٍص مْن َذوي اإلحتياجاِت وليَس العكس، 
فنحُن بحاجٍة إلى عيِش سالِمهم، تواضِعهم وفرحهم 
فاهلُل يدعو الكلَّ للُمشاركِة في مشروِعِه الخالِصيِّ من 
دوِن استثناٍء كما أّن لكلِّ فرٍد من َجمعّيِة  سيزوبيل 

دعوًة خاصًة ورسولّيًة في قلِب الكنيسِة جمعاء.
EB8 - Serena Nassif - Dia – Lucy Azoury
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جو  عيلتنا
AMBIANCE DE VIE

 كرمالك يا لبنان منصلي مع
قداسة البابا

بظّل األزمات الكتيرة اللي عم بتطال بلدنا ما بقا إلنا 
إال الصال لنوصل للخالص.

معو  الصال  ليتشاركوا  اللبنانّيي  فرنسيس  البابا  دعا 
المسيحّيين  القادة  لبنان مع  نية  نهار ١ تموز على 

يلي كانوا موجودين معو بالفاتيكان.

بسيزوبل التزمنا مع هالدعوة وأقمنا صالة المسبحة 
إلال  دعي  اللي  الصال  مع  الوقت  بنفس  اليومية 
الحبر األعظم بقلب المؤّسسة ومع عيلتنا الكبيرة من 

ملتزمين وعيُلن، والد وشبيبة وأهل.
أنحاء  كل  تعّم  عم  والتضّرعات  الصلوات  كانت 
للصال،  تجّمع  نقطة  بكل مبنى كان في  المؤسسة، 
جمعن فرد قلب وفرد نفس اللي هّوي الرجا واألمل 

بغد أفضل لوطنا.
نحنا اللي بهالمؤسسة ما بحياتنا استسلمنا للصعوبات 
إّنو  إيمان  دايمًا  وعنا  كبيرة وصعبة،  كانت  ما  شو 

ست البيت هّيي رح تدّبر األمور وتسّهل الحلول.
ميشان هيك ملتزمين بمسبحة الوردية كل يوم اللي 
وعم  الشدائد  كّل  بوّج  صامدين  وتخّلينا  تقّوينا  عم 

تعطينا الِنَعم اللي نحنا بحاجة إال.

نحنا كلنا ثقة إّنو هالوقفة الصال اللي نابعة من قلب 
عيلتنا رح تعمل شغال لوطّنا لبنان وما فينا ما نحكي 
والملتزمين  الوالد  األهل،  بين  المشاركة  جّو  قديش 
كان مؤّثر وخاصة والد الملتزمين اللي عم يشاركوا 
بالمسبحة عن بعد قديش أّثر فُين الحضور بسيزوبيل 
لدرجة إنو حّسوا حالن فرد من أفراد هالعيلة وحّسوا 
بفرح كبير وال مّرا عايشينو من قبل، حسب ما عّبروا.

بمسيرتنا  مرافقتنا  هّيي  ما  متل  العدرا،  من  منطلب 
نستسلم  تخّلينا  وما  لبنان  وطّنا  ترافق  بسيزوبيل، 

للخوف والضعف.
نايال تامر
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أخبار عيلتنا

مبروك هبة وإيلي

شــو كانــت كبيــرة وحلــوة فرحتنــا بـــ٨ أّيــار لّمــا تكّللــت 
زميلتنــا هبــة بــو حيــدر والّزميــل إيلــي تشــاجيان قــّدام 

الــّرّب.
منتمّنالــك يــا أحلــى عــروس تتهّنــي وتكــون إّيامكــن 

كاّل فــرح وســعادة.

منحّبــك كتيــر هبــة وألــف مبــروك.

وحــدة الّتدّخــل المبكر

بعيد مار بطرس وبولس وبوقت قّداسنا الشهري اللي 
بكلمتين  إلنا  توّجه  بو راشد،  األب عيد  فيه  شاركنا 
انطبعوا بكل واحد فينا »إنتو الصخرة«، إنتو قادرين 
تكونوا على مثال مار بطرس وبولس، كل واحد الزم 
بيومّياتو...  بوطنو،  بعيلتو،  بشغلو،  الصخرة  يكون 
لبر  وبوّصلونا  بخّلصونا  والصال  اإليمان  وحدو 

األمان. 

صالتنا  كانت  وعيلتنا  أفرادا  مؤسستنا،  نّية  على 
يستجبلنا  رح  رّبنا  إنو  ثقة  بكّل  ترتفع  عم  وأمنياتنا 

بالوقت المناسب.
فريق عمل مركز المساعدة بالعمل
سيزوبيل كفرحونا

ا الزم يكون   الصخرة
ّ
«»كل واحد من


