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

 الدكتورة ميرنا عّبود مزّوقحفلة توقيع كتاب 
 4102حزيران  01

 

  يف غمرة فرح الروح، تطّل العائلة.

مديرة قسم العلوم  جنتمع حول كتاب الدكتورة مرينا عّبود مزّوق، ، يف جامعة الروح،فنحن اليوم
الكسليك، الذي حيمل  –االجتماعّية يف كلّية الفلسفة والعلوم اإلجتماعّية يف جامعة الروح القدس 

، وذلك اجلامعةاملركز األعلى للبحوث يف  "العائالت املارونّية إزاء مارونيّتها"، والصادر عن عنوان:
طارها. ففي عنوان إبالتعاون مع جلنة السينودس املارويّن الّّت أعّدت الدكتورة مزّوق دراسة ضمن 

 .وعائلةوروح فرح صداره ويف نتيجة كتابته، إالكتاب، ويف مكان 

العائلة  رغبة أيب سنة اإلعداد لسينودس العائلة، وفق يف زمن إصداره فرح روحّي كبري. فهذه
، ، يوم كنّا يف أجواء حدث مهيبوهو صدر يف بدايات الربيعقداسة البابا فرنسيس. كاثوليكّية، ال

ميأل الروح تأثّ رًا وفرًحا. إنّه احتفال إعالن قداسة البابوين يوحنا بولس الثاين ويوحنا الثالث والعشرين، 
يعين العائلة رها. نيسان الفائت. إنّه احتفال يشهد لعمل الروح، ويعين العائلة الكاثوليكّية بأس 72يف 

ماال قلبهما إىل العائلة، فالقديس أالّت هي الكنيسة، ويعين العائلة ألّن البابوين القديسني اجلديدين 
أن تكون ذكراه كبابا العائلة، كما قال لنا قداسة البابا فرنسيس يف  يف البابا يوحنا بولس الثاين رغب

بذلك، تكون العائلة فيه: "ا رسوليًّا عن العائلة، وقال رشادً إأصدر  وإّن البابا القّديس كان قد عظته.
)عدد  "املسيحّية حمرّكة ومنقادة من الشريعة اجلديدة، شريعة الروح، ويف شراكة محيمة مع الكنيسة
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إعالن  مساءهو البابا الطّيب اّلذي ال يزال صوته، ن، قديس البابا يوحنا الثالث والعشرو وال .(36
، . فقد قال حينهايف حنايا ساحة مار بطرس يف الفاتيكان يدّويفتتاح اجملمع الفاتيكاين الثاين، ا

يف اجمليء، هذا املساء، ليشاهد هذا  نستطيع القول بأنّه حّّت القمر عّجل: "بلهجته الطّيبة والعفويّة
بح أبًا مبشيئة ربّنا ... عند . إنين أخ أكّلمكم، أخ أص.. إّن شخصي ال يعين شيًئا ... االحتفال

البابا، فّتشوا عن بعض الدموع  أظهروا حنانًا ألوالدكم وقولوا هلم: هذا هو حنانالعودة إىل بيوتكم، 
ويف ذلك أيضا، فرح  ". فكان فكره مع العائلة ومع مسح الدموع من عيون كّل إنسان.لتجفيفها ...

 عائلة.وروح و 

عر بفخر االنتماء إىل العائلة الكاثوليكّية، حيث الروح حمّرك، والفرح ا نشنإّن ذكرمها وذكرامها جيعالن
ابريله كاتشا أن ينقل إىل قداسة البابا أسأل سعادة السفري البابوي املطران غأّود أن لذا مبدأ احلياة. 

 .كّل مشاعرنا البنويّة وخضوعنا املطلقفرنسيس  

جتسيد روح العائلة فيها،  من أجل يصدر يف جامعة الروح، حيث جيهد مجيع أعضائها اليوم كتابو 
 منّو املؤسسة ومنّو كّل أحد فيها، ومن أجل جّو فرح يظّل سائًدا فيها.من أجل 

السبت مساء العنصرة،  :حتتفل بعيدها، سنويّا، ثالثة أيّامصاحب الغبطة والنيافة، إّن جامعتنا 
واالثنني كعطلة العيد. هذه السنة ممّيزة، فالعيد ميّدد لذاته يوًما آخر، وذلك ألّن واألحد يوم العيد، 

. لكم الشكر يا صاحب الغبطة والنيافة، أنتم ويفرحنا حبضورهيباركنا  لينا،أاملارونية قدم  العائلةأب 
باسم أب فلكم الشكر من كّل القلب، نتم بركة لنا، أتفّرحون قلب جامعتنا كّلما قدمتم اليها، و 

  عائلتنا الرهبانية، قدس االب العام االبايت طنوس نعمه السامي االحرتام.

، وفق ما عّلمنا قداسة البابا مالمح عمل الروح أيًضا نرىع احتفالنا، يف هذا الكتاب، موضو 
فرنسيس يف عظته أّول البارحة، يوم عيد العنصرة، إذ قال قداسته إّن الروح يعّلم، ويذّكر وجيعلنا 

في هذا الكتاب نرى نتاج تعليم تلّقته الكاتبة، ونتيجة تذّكرها أّّنا ابنة الكنيسة املؤمتنة على  فتكّلم. ن
أتوّجه إىل الدكتورة مرينا عبود مزّوق، ألشكرها كلمة اهلل، وإنّه، أي الكتاب، كالم إىل اآلخرين. لذا، 

ة وخدمة الكنيسة. هلا، ولعائلتها، خدمة اجلامع وعلى تفانيها يف اجلامعّي والكنسّي، على انتاجها
  عائلة الدكتور بيار مزّوق، رئيس بلديّة بّلونة، أصدق املشاعر من قبل جامعتنا.
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ويف احلديث عن العائلة والفرح والروح، أوّد العودة إىل أّمنا العذراء مرمي، وحنن يف جّو كنسّي بامتياز. 
ليها، فيما يستوقفنا أيضا كالم قداسة البابا فرنسيس أّول البارحة، يف معرض كالمه عن عمل إأعود 

، منهمامي : ... كلتامها امرأتان". الروح وعن الكنيسة وعن العذراء مرمي، قال: "األّم الكنيسة واألّم مر 
 نسأل الربكة للمرأة مؤّلفة هذا الكتاب. من العذراء مرمي، ومن الكنيسة،

  كّل ذلك جيعلنا نعيش يف غمرة فرح الروح، حيث تطّل العائلة.

 

 

 


