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 الكسليك –ب هادي محفوظ، رئيس جامعة الروح القدس كلمة األ

 الليتورجي الثانيلمؤتمر ا

 3102نيسان  9

 
 الكثريين. وبنيالكسليك،  –يف جامعة الروح القدس الليتورجيا  بني معهد   ء  اللقا من العادة أن يتم  

يف هويّة  التأّمل   حنين إْن يف هويّة املعهد، و  التأّمل   حنين إْن فرًحا، طمأنينًة و واملشهد مجيٌل وحامٌل 
 الكثريين. 

على اختتام اجملمع الفاتيكاين  قليلة   فبعد سنوات   كنسّية وجامعّية.هويّة املعهد معروفة. هي رهبانّية و ف
على املستوى هذا اجملمع ما أوصى به  الثاين، الذي نعّيد السنة اخلمسني على انطالقته، وبعد

 الليتورجيّا معهدن ، جامعة  الروح  الليتورجّي، هّب الروح  على الرهبانّية اللبنانّية املارونّية، فأّسست، يف 
الذي أصبح الحًقا كلّية  – املوسيقّية ومعهدن العلوم   بايت يوحنا تابت،وعهدت إدارته اإلوىل لقدس األ

، من الرهبان، كبري    عمل   وجتّند فريق   ا  رهمه اهل.ب لويس احلوعهدت إدارته األوىل لأل -املوسيقى 
الدراسات  من أجل طاعة صوت اجملمع الفاتيكاين الثاين يف ما خّص اإلصالح الليتورجي. فكانت

ومن  وكان اإلصدار تلو اإلصدار، من الكتب الطقسّية، ، من نواح  متعّددة،الورشة الليتورجّية وكانت
دورًا سوف يبقى يف وجدان الكنيسة املارونّية فهذا املعهد لعب، وما زال يلعب،  اجلامعّية. الدراسات

  والكنائس املشرقّية.

أو  اشر، كما حيدث اآلن، ضمن مؤمتر أو حماضرة أو درسببشكل م فهذا اللقاء مع الكثريين يتّم،
علمّية املطبوعة ، أو يتّم، بشكل غري مباشر، من خالل الكتب الطقسّية واإلصدارات الحلقة تفكري
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يف موضوع هذا املؤمتر عن املكّرم املشرقّية، هذه امليزة اليت جندها بشكل خاص املارونّية و بامليزة 
 البطريرك اسطفان الدويهي.

 من هنا، تتضح أكثر مالمح هويّة الكثريين. إّّنم اجلامعّيون واألصدقاء واملهتّمون بالشؤون الليتورجّية،
. ، ومثل كّل قارئ لألحباث القّيمة اليت قام هبا هذا املعهدها احلفل الكرميمثل وجوهكم العزيزة أيّ 

الساكن يف األعايل، مرهفة مع ن يف أحاديث ، الداخلو ونن املصلّ و ولئك املؤمنأوإّّنم، أي الكثريين، 
والسالم  ، إىل الوحيد القادر أن يعطيها األمانترفع الذات، باالبتهال والتضرع ن أحلانًا وكلمات  املرتّلو 

، الذين يندهش منهم مالئكة العلى والد آدم الرتايّب،أاألرضّيون، ولئك أإّّنم  واخلالص، إىل اهل.
كّل ذلك، من خالل كتب  طقسّية كان هلذا املعهد الدور   .الروحّية بأنغامهم ألّّنم يسّبحون سّيدهم

 الكبري يف إصدارها.

من  مبعرفة أو بغري معرفة، ال هويّة الكثريين امللتقني به،مجهذا ما جيعلنا نتيقن مجال هويّة هذا املعهد و 
، إميانا منه بدوره جتاههم فإن خر  املعهد حنو الكثريين .خالل علمهم أو من خالل إمياّنم وصالهتم

 ا، حنن امللتقني به، اجلامعيني واملتثقفني واملصّلني، يف كتبه أو يف الكتبوحمّبة هبم، فحّق علينا مجيعً 
وعرفان  ، أن نعود اليه بكّل شكر  ، بشكل أساسّي وكبرياليت اعتمدت على كتبه الطقسّية الالحقة

 مجيل. 

، معنّي جامعّي . فمن عالمات العافية لربنامج عي هلذا املعهدعلى البعد اجلام زيد تفصياًل أن أريد أو 
حّقق هذا املنطلق أيًضا، اجلامعّي. من  جلديد يف اجملتمع، من خالل االنتا القدرة على خلق ا هي

  جناًحا جامعيًّا. امعهد الليتورجيّ 

من امليزات اليت تطبع اجلامعة واليت تريد اجلامعة احملافظة عليها  ،، إىل حّد بعيد  فمعهد الليتورجيا هو
هو يدّل إىل هّم الرهبانّية اللبنانّية املارونّية الكبري يف احملافظة على الرتاث ضمن أفضل األطر. 

ىل التفاعل مع التّيارات إاصلة رسالة كربى املدارس الالهوتّية الفكريّة يف الشرق املسيحّي، و ومو 
ليك الكس –الفكريّة املعاصرة، كما جاء يف قوانينها. فال خيفى على أحد أّن جامعة الروح القدس 

والتطلعات والعالقات وطرائق اإلدارة  والبىن التحتّية والعوملة يف الربامجوالتكنولوجيا احلداثة تتشح ب
والعلوم احلديثة، فيما هي مهتّمة كّل االهتمام بالعلوم اليت مّيزهتا وبتقاليدها اخلاّصة وبالرتاث املشرقّي 
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ومن خالل  السريايّن واللبنايّن خصوًصا، من خالل عّدة كلّيات ومعاهد فيها،املاروين عموًما و 
ومن خالل مركز فينيكس  ومن خمتربات فريدة يف لبنان واملشرق مكتبتها العامة وما حتويه من كنوز

يف ربوع املكتبة العامة. كّل ذلك بتوجيهات  منذ زمن ليس ببعيد،نشئ أللدراسات اللبنانّية الذي 
الذين، يف هذا  ،ب العام االبايت طنوس نعمة السامي االحرتام وجممع الرئاسة العامة املوّقرقدس األ
بصرت النور مؤخرًا واليت سوف أالعلوم الدينية واملشرقّية اليت  اجلامعة تأسيس كلّية طلبوا منالسياق، 

 تتيح للجامعة فرصة أكرب للتعّمق يف ما هو دييّن ومشرقّي وسريايّن ولبنايّن، واليت عهدت عمادهتا
 ب زياد صقر احملرتم.إىل حضرة األ التأسيسّية

ق صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة يف غمرة العمل الكنسّي يف هذا املعهد، أغد
من حمبّته األبويّة وحضوره احملّبب وبركته، إذ رعى أعمال املؤمتر علينا بطرس الراعي الكلّي الطوىب 

 بصاحب السيادة املطران اًل االّول وحضر جلسة االفتتاح فيه. وها هو يرعى أعمال املؤمتر الثاين ممثّ 
مي االحرتام. فلصاحب الغبطة والنيافة أمسى مشاعر الشكر واحملبة البنوية، بولس روحانا السا
، هو الذي عايش مرحلة االصالح شكر على تفّضله وحضوره بينناجزيل الولصاحب السيادة 

 . الكسليك -الليتورجي يف السبعينّيات والثمانينيّات يف جامعة الروح القدس 

ألجل كّل ذلك، نستطيع القول إّن معهد الليتورجيا فريٌد هو. شكرًا له على ما أعطى، من خالل  
إنيّن أشكر بشكل خاص كّل مدير وكّل أستاذ وكّل باحث وكّل طالب وكّل عامل حتت لوائه. 

 ب عبدو بدوي، مدير املعهد، على تنظيمه هذا املؤمتر وعلى كّل خري يسديه إىل اجلامعة.حضرة األ
ا أعمال مؤمتر مكّللة متىن لكم مجيعً أو  احلضور الكرميو  مجيع احملاضرين يف هذا املؤمتر شكرأأن ريد أو 

 بالنجاح.

 


