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

 افتتاح مؤتمر "الصوم والليتورجيا"

 كلّية العلوم الدينّية والمشرقّية

 2024نيسان  29

 

 بااحب الييادة ممّثًل  صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلّي الطوىب،
 معّوض النائب البطريركي العام اليامي االحرتام، زيفاملطران جو 

 صحاب الييادة اليامي احرتامهم،أ
 حضرة اآلباء املدبرين اجلزيل احرتامهم،
 حضرة أعضاء جملس اجلامعة احملرتمني، 

 حضرة اآلباء األجّلء،
 حضرة األخوات الفاضلت،

 أيّها األخوة واألخوات األعزّاء،
 

وهو من أمجل حلظات قيامي مبيؤولييت هذه، أن أقف هذا املوقف، أي يف إطار كبري جّدا، إنّه لفرح كبري يل،  
 احتفال مرتبط مبعهد الليتورجّيا التابع لكلّية العلوم الدينّية واملشرقّية.

خطوات كبرية  ، على مدى الينني، وخطت اجلامعةالكيليك –معة الروح القدس ازدادت االختااصات يف جا
ا من كلّية العلوم الدينّية واملشرقّية، صبح جزءً أمعهد الليتورجيا الذي  نتاجاألمام، يف ميادين عديدة. ولكّن إىل 

 عق  كيااها وهويّتها وطبيعتها، ، سوف يبقى يفومعهد العلوم املوسيقّية الذي أضحى كلّية املوسيقى يف اجلامعة
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هو كم جعلت كنييتنا املارونّية تتقّيز يف نقاط عديدة.  ألّن الكتب الطقيّية اليت صدرت عن هذين املعهدين، 
 وبواسطة أحلان شعبّية مجاعّية. مجيل أن ياّلي املؤمنون يف الرعايا ويف كنائس األديار بكتب طقيّية منّظقة

فهو يف تواصل مع سليلة حماضرات قام هبا  ؛ويأيت هذا املؤمتر يف خّط التفكري العلقّي الذي اعتقده هذا املعهد
أن أعلن أنّنا نتهّيأ لعقد مؤمتر دويل، يف إطار هذه الكلّية، عن الدراسات اليريانية ب، وكم أفرح على مّر الينني

فتكون هذه الكلّية مؤّكدة، مرّة جديدة، حرصها على األمانة للرتاث املاروين  .5102والعربية، يف شهر شباط 
  واملشرقّي، وللققاربة العلقّية له.واليرياين 

صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة إىل ، بكل عاطفة بنويّة، توجهأيف هذا اإلطار بالذات، 
دارة املعهد رعاية احتفال خيّاه. إبركته وحضوره، كّلقا سألته من يغدق علينا بطرس الراعي الكلي الطوىب، الذي 

معّوض النائب  زيفبشخص صاحب الييادة املطران جو  ،كر على رعايته وعلى حضوره بيننافلغبطته كّل الش
كقا أشكر سيادة املطران يوسف   ا بكلقة شكر بنويّة.يضً أليه إتوجه أالبطريركي العام اليامي االحرتام، الذي 

 الليتورجية اليامي االحرتام.  للشؤون سويف، رئيس اللجنة البطريركية

بالعاطفة البنويّة سائل اياه  ،ميل عقيقي اجلزيل االحرتامإب املدبر حضرة النائب العام األتوّجه إىل ا بالأفرح أيضً و 
بايت طنوس نعقه اليامي االحرتام الغائب عّنا لوجوده خارج ب العام األمن قدس األ لنا وللجامعة طلب الربكة

بعاطفة شكر على حضرة األبوين املدبرين نعقة اهلل هاشم وايوب شهوان اجلزيل احرتامهقا،  ىلإلبنان. كقا أتوّجه 
نا. حضرة اآلباء املدبرين اجلزيل احرتامهم، إّن حضوركم بيننا يفرحنا كثريا ألننا بذلك نشعر أّن ورمها بينحض

  ليدها.الذي هو من تارخيها ومن تقا، تقوم بالعقل الذي يرضي الرهبانّية واا، وهذه الكلّية خاوصً اجلامعة عقومً 

ب زياد صقر، عقيد كلّية العلوم الدينّية واملشرقّية ومدير معهد الليتورجيا فيها، وهو ا إىل حضرة األيضً أالشكر 
العامل هو راهب متشّرب من روح الرهبانّية واجلامعة، وهو العقيد األّول هلذه الكلّية، وهو خرّيج معهد الليتورجيا و 

ب عبدو بدوي، مدير معهد الفن املقدس، ومدير وّد أيضا شكر حضرة األأنتجه هذا املعهد. و أما  حبين صنيع
 حتضري هذا املؤمتر. الدراسات اليريانية على مؤازرته يف قيم 

 أربعة عقود. ما يقاربخت مرسال هدايا، اليت رافقت وتراف  هذا املعهد منذ أشكر حضرة األأن  كقا أودّ 

 جناح هذا املؤمتر.ن األعزاء، وإىل كّل من ساهم يف احملاضري مجيعشكري إىل 
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إىل عامل الالة،  االنتقالعلى  يياعدنا معهد الليتورجيا، من خلل الكتب الطقيّية الاادرة عن اجلامعة،
ارونّية املفينشر يف دنيانا بشرى مجيلة عن دنيا الرّب. هو، بذلك، يقتدي بالرّب ييوع الذي تتوّجه اليه الليتورجيا 

  ا.بالقول: "يا ناشرا يف دنيانا احلى بشرى عن دنياك". فلكّل من تعب يف هذا املعهد كّل العرفان باجلقيل. وشكرً 

 


