ّ
الت ّ
ربوية األعزاء،
حضرة أعضاء أسرتنا
يطيب لي في مناسبة عيد ّ
القديس مارون ،أن ّ
ّ
ّ
أوجه إليكم تهنئة ّ
ووطنية في هذا
وروحية
قلبية
نص ّ
اإللهي ملار مارون ومقطع من ّ
ّ
للدكتور شارل مالك بعنوان
العيد املبارك ،مع باقة من صالة الفرض
ّ
ّ
املارونية في لبنان والعالم".
"الطاقات

الصّـالة
ل في ِه ب ِذكْرى أبينا القدّيسِ مارون ،روحًا نشيطًا كَروحِ ِه،
أُخ ُلقْ فينا يا ربّ ،بهذا العي ِد الّذي حنتـفِ ُ
ِلتطَلُّعِ إليك ،فََنسْلُكَ
وابْعَثْ يف نفسِنا مفهومًا صحيحًا للحيا ِة املسيحيَّة ،يكونُ لنا مُنطَلَقًا جديدًا ل َّ
ك اجلامعة ،ويف خِدمتِنا الرّوحيّة والتّربـويّة والوطنيّة ،مبأمَنٍ
طري َقهُ ،ونكو َن أعضا ًء حيّ ًة يف كنيسِت َ
ك اجملدَ واحلمدَ إىل األبد.
من كلِّ انقسامٍ وشِقاق،وأهّلْنا مجيعنا للشّرك ِة يف صَلواِته الطّاهرة ،فنرفَ َع إلي َ
آميــن.

املارونيّـ ـ ـ ـةّولبنّ ـ ـ ـانّ ّ
ويعرف قَ ْد َرهُ يف التّاريخ ويف ذاته ويف
ألّذي يبتَدئ بلبنان ،كما أبتدئ أان به ،وحيبُّهُ ويؤم ُن به،
ُ
جد َل فيه ،أنَّهُ لوال املارونيّةُ لَما ُوج َد لبنان.
العا ََل ،ال يَ َسعُهُ إالّ أن ُحي َّ
من األعماق .فم َّما ال َ
ب املارونيّةَ َ

أح ُدان من قُدرة ،وِبا
ب َ
كلُّنا مسؤولو َن عن لُبنانُ .ك ُّل لبناينُّ ،ك ُّل طائفة ،مسؤولةٌ عنهُِ .با ُوه َ
ُسن َح له من ٍ
أن املوارنَةَ مسؤولو َن ب ٍ
غري َّ
درجة األوىل.
شكل ٍّ
خاص ويف الّ َ
فرص وإمكاانت ،يُ ْعطي لُبنانَ .
مجيعا
أمرهم وقادوا ،اشتَد ْ
فإ ْن توانواْ ،
َّت عزميَتُنا وصران ً
وقعنا ً
مجيعا يف اخلَيبَة واحلَرية والبَلبَ لَة ،وإ ْن َحَزموا َ
َّرجة األوىل على عاتق املوارنة ،وهذا ال يعين ُمطلَ ًقا أ ّن
صفًّا واح ًدا ُمرت ًّ
َ
يقع يف الد َ
اصا .مصريُ لبنا َن ُ
س املوارنةَ يف املسؤوليّة التّ َّامة عن هذا املصري.
اللّبناينَّ الالّماروينَّ غريُ مدعُ ّو ألن يناف َ
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األخت جوديت هارون
ّ
الثانوية
رئيسة

