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  المسيح قام حقًا قام

 
  الكرام األهل والتالمذةة حضر     

  حضرة االداريين وأفراد الهيئة التعليمية

   ومدرسة الصخرة نومدرسة مار مارو المعهد األنطوني يـف

  سالٌم بالرّب   

دير  على تأسيس سنة 250 بمرور نحتفل حيثُ  ،في هذه السنة اليوبيلية  

علــى الشــّر يطــّل علينــا عيــد القيامــة بحّلــة جديــدة فيهــا انتصــار  ،مــار أنطونيــوس

   .وعلى الجهل وعلى الموت

وهذا العيد يمّثل، بالنسبة إلينا، نقطة انطالق في مسيرتنا نحو الملكوت،   

القيامة، تتبّدل نظرتنا إلى األمور من نظرة مادية فإلى بالصوم والصالة واإلماتة 

إلـــى نظـــرة روحيـــة الهيـــة، فنكفـــر باالنســـان القـــديم وننتقـــل إلـــى إنســـان جديـــد واٍع 

  ، في مسيرته نحو الخالص والقيامة.اتهليمسؤو 

إّال أن نتمّنــى لكــم أعيــاًدا مجيــدة تعــّم فيهــا  ،فــي هــذه المناســبة ،وال يســعنا  

  ولبنان.عيالكم ل البركة والخير والنجاح

  المسيح قام حًقا قام
  

  

  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
           

 
   

 
 

 قيامة مجيدة وأعياد سعيدة   



قــــديس البــــابوين يوحنــــا الثالــــث والعشــــرين ويوحنــــا بــــولس ولمناســــبة ت  -6

ا ماالرشـاد الرسـولي، نطلـب شـفاعته وأعطانـاالثاني، الذي زار لبنـان، 

ـــرّب،  ـــا رســـولي ســـالم، نطلـــب مـــن ال ـــان. وكمـــا كان ـــا لبن ليباركـــا وطنن

 28بصلواتهم أن يحّل السـالم فـي ربوعنـا وشـرقنا العزيـز، ولـيكن يـوم 

  وصالة.نيسان يوم بركة 

  

فليبــــارك اهللا جميــــع الــــذين  – أول أيــــار عطلــــة لمناســــبة عيــــد العّمــــال  -7

  .ومجتمعهمُيسهمون في إنجاح مدرستهم من عّمال وموظفين  يتعبون

وٕانــي ألغتنمهــا مناســبة ألتوّجــه إلــيكم بــأحر التهــاني باألعيــاد المجيــدة، باســمي   

ب وســام األ المعهــد األنطــوني ومــديري المــدارس،وباســم جماعــة ديــر مــار أنطونيــوس 

 ،الُشـّلمي رامـياألب ومدرسـة الصـخرة  ،نبهان شربلاألب ومدرسة مار مارون  ،حرب

 ،غـانم طـونيوالقّيمـين األب اسـكندر شـهوان واألب  (الحًقـا ثانويـة اآلبـاء األنطـونيين) 

  لوطن.ولعيالكم لو  لكمراجين أن تكون هذه األعياد فاتحة خير 

  

  
  
 

  المعهد األنطوني رئيس               2014 نيسان 11في 

  ومدرسة مار مارون ومدرسة الصخرة             

  األب المدّبر جورج صدقه            

  

  أيها األعزاء،  

  يهّمنا أن نعلمكم بما يلي:  

مسـاًء  االثنـين يـوموتنتهـي  نيسـان 16أعياد الفصح مساء األربعاء  عطلةتبدأ   -1

  .نيسان 28 في

 11،00، عنــد الســاعة نيســان 13نهــار األحــد فــي  مًعــا إلــى االحتفــالنــدعوكم   -2

، في قاعة المدّبر يوسف الشدياق، يلي ذلك تطـواف الشعانينصباًحا، بقداس 

  بالشموع وأغصان الزيتون احتفاًال بقدوم المسيح مع أطفالكم األحباء.

ـــام رتبـــة دفـــن ، عنـــد النيســـان 18الجمعـــة العظيمـــة   -3 ســـاعة الحاديـــة عشـــرة تُق

  ).الدعوة عامةالمصلوب في قاعة المدّبر يوسف الشدياق (

    يوسف الشدياق.المدّبر  ُيحتفل بقداس العيد منتصف الليل في قاعة   -4

  التهاني باألعياد  -5

 تقَبــلثــمَّ  صــباًحا قــداس الســاعة التاســعةال عيــد الفصــح، نيســان 20األحــد 

   التهاني في الدير.

تُقبــل  العــذراء الســاعة التاســعة، بعــد قــداس تهنئــة نيســان، 21اإلثنــين  يــوم

االنطـالق إلـى ديـر مـار روكـز لتهنئـة الـرئيس العـام  يـتمّ الدير، ثـمَّ التهاني في 

  .10،30الساعة 

فــي ديــر  11،00ولمــن يرغــب فــي المشــاركة بالمعايــدة، يكــون اللقــاء الســاعة 

 مار روكز الدكوانه.
 
 
  


