
 

 

 حضرة األهل�ن الِكرام،

 تحّية محّبة و�عد،   

 موّدة �� غمرة االحتفال �عيد الّصليب املقّدس ��  
ً
أيلول من �ّل سنة.    ١٤�سعد�ي أن أوّجھ إليكم تحّية

واحتفال ي��امن  ھ 
ّ
ألن األنطونّية  رهبانّيتنا  قلب   �� مرموقة  م�انة  العيد  لهذا  نحن فإّن  الّرهبانّية،  الّنذور  بإبراز  نا 

نا  
ّ
ھ "قّوة هللا وحكمة هللا"، فإن

ّ
الّراهبات األنطونّيات. وألّن صليب املسيح هو للمؤمن�ن ينبوع ا�حياة وصا�عها، وألن

�� نفوسنا دينامّية جديدة ورجاًء   الّصليب، غاِرس�ن  ارئة، بل سنواجهها بقّوة هذا 
ّ
الط لن �ستسلم أمام األزمات 

 ا. وطيًد 

�ي لن تقوى عل��ا أبواب  ٢٠٢٣-٢٠٢٢لذلك، نفتتح و�ّياكم الّسنة املدرسّية  
ّ
، تحت راية الّصليب، القّوة ال

ا�جحيم، فنقّدم ألوالدكم، تالمذتنا األحّباء، أفضل تر�ية وأس�ى �عليم وأب�ى أخالق، ال بالقول وحسب، بل بالفعل 

ل الّصا�ح والقدوة ا�حياتّية البّناءة. و 
َ
ث
َ
مار املرجّوة، سنعمل مًعا ع�� إشاعة جّو من وامل

ّ
ل�ي نج�ي من هذه الّسنة الث

 االطمئنان وروح األخّوة �� نفوس ا�جميع.

و�قيًنا مّنا بأّن األّيام الّراهنة ��ّج بالّصعو�ات والّتحّدّيات الك��ى، فقد حرصنا �ّل ا�حرص، بالّتعاون مع  

ا نرا�� ظروفكم  أن  الكر�مة، ع��  القسط �جنة األهل  املدرسّية وعند تحديد قيمة  املوازنة  إعداد  ملعيشّية عند 

للّسنة   واإلدارّ�ة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢املدر��ّي  الّتعليمّية  الهيئات  أعضاء  مساندة  إ��  املستطاع  قدر  سعينا  نا 
ّ
وألن ؛ 

شغيل والّصيانة إ�� أق��ى ا�حدود، علًما أّن نفقات ا�حروقات �� 
ّ
صنا نفقات الت

ّ
�ي ترهق    والعّمالّية، فقد قل

ّ
ال

ھ يقوم من بينكم رؤ�وّي �ساعدنا ع�� إيجاد سبيٍل إ�� تركيب طاقة بديلة ومستدامة �� مدرستنا �ي 
ّ
�اهلنا. ولعل

 �� تر�ية أوالدكم بالّنقاوة وا�حّبة وا�جودة والّرفعة.
ً
 تبقى رائدة

خِرجنا من  
ُ
�ي ت

ّ
نا، إذ نأمل �� أن ن�ون َسّباق�ن �� اج��اح ا�حلول ال

ّ
هذا الّنفق املظلم إ�� مطارح الّضياء،  إن

قنا إ�� �ّل ما يؤول إ�� ا�خ�� والّتقّدم والّنمّو وفرح الّروح. 
ّ
 ندعو هللا أن يوف

ذين يحّبون هللا." 
ّ
 )٢٨: ٨(رومة "إّن �ّل ��يء �عاون ل�خ�� لل
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                                                                                                                         ٢٠٢٢أيلول  ١٦غز�ر، �� 

 األخت جوديت هارون                                  

انوّ�ة                
ّ
 رئيسة الث

 

 

 


