
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The pastoral visit of His Beatitude and Eminence Mar Bechara Boutros Cardinal Rai,  
Patriarch of Antioch and the all East, to the Maronite Eparchy of Australia took place 
from the 24th of October to the 7th of November 2014. 
 
The primary aim of this visit was spiritual and pastoral calling on the Maronite  
community in Australia to share the good news of “Communion and Love”, the  
Patriarch’s epithet.  This visit was conducted under the motto “One Shepherd, One Flock”, 
expressing communion between the Maronites of the East and those of the global  
Expansion.  
 
The visit bore many fruitful rewards at several dimensions that have been summarised 
as follows: 
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Visit of His Beatitude 
MAR BECHARA BOUTROS CARDINAL RAI 

Patriarch of Antioch and All the East  
to Australia  

24 October to 7 November 2014 



Ecumenical and Religious Dimension 

 

During his visit to our shores, His Beatitude met with the Bishops and 

Representatives of the Middle Eastern Apostolic Churches in  

Australia and New Zealand, both Catholic and Orthodox, as well as 

leaders of the Muslim and Druze communities. Following the  

meeting on Saturday 25 October 2014, a joint media release was  

issued followed by an interreligious prayer in the Chapel of Beit 

Maroun, Strathfield.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

His Beatitude also visited His Eminence Archbishop Stylianos  

Harkianakis, Primate of the Greek Orthodox Church in Australia, and 

they had a warm exchange about the Maronite Catholic and Greek 

Orthodox Churches, and hoped that this meeting will be followed by 

a fruitful dialogue between both Churches.  

His Beatitude was also pleased to meet the Catholic Archbishops and 

Bishops of the Australian cities he visited and discussing with them 

matters pertaining to the Catholic Church in Australia.  

On the program was also a visit Mary MacKillop Place, North Sydney, 

where His Beatitude received a guided tour and prayed for the  

intercession of Australia’s first saint for the Church in Australia and 

for local vocations. 
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Pastoral Dimension 

Over the two weeks, His Beatitude visited Sydney, Melbourne, Adelaide, 

Canberra and Brisbane and met with the Maronite Catholics in these 

cities. Special celebrations, attended by hundreds of the faithful, were 

held at every Maronite parish that His Beatitude visited.  

This visit to Australia discharged His Beatitude’s duty, as head and  

father of the Maronite Church. And it expressed His Beatitude’s  

pastoral love for his parish, for the parish can only be united to Our 

Lord Jesus Christ, through communion and love.  

The visit also included a youth 

and family festival, held at Our 

Lady of Lebanon Harris Park 

where His Beatitude met the 

youth of our Diocese and 

learned about them and their 

activities. The pinnacle of the 

evening was the procession of 

the Holy Eucharist followed by 

Adoration and a spiritual  

reflection by His Beatitude.  

His Beatitude also visited a number of the Maronite organisations and 

institutions in Australia including our Maronite aged care facilities.  

He also laid and blessed the foundation stone of the “White Stone” 

drug rehabilitation centre, which is to be established in Bilpin, as well 

as the foundation stone of the new presbytery to be built at Our Lady 

of Lebanon, Harris Park.  

There were also opportunities, throughout the visit, for the members of 

the public and delegates from community organisations to greet his 

Beatitude at the Episcopal Residence, Strathfield, where they met him 

and obtained his blessing. 

A Welcoming Dinner in honour of His Beatitude attended by a large 

number of spiritual and political leaders was held at Le Montage 

Events Centre, on Monday 27 October 2014 and was attended by 1300 

guests and members of the Maronite community.   
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Political and Civil Dimension 

 

His Beatitude’s program also included a number of meetings with Aus-

tralian political leaders (Federal and State), mainly with the Prime 

Minister of Australia, The Honourable Tony Abbott MP, the Premier 

of New South Wales, Ministers of the Crown, Members of Parliament 

and other distinguished political and diplomatic personalities. 

In their meeting, the Prime 

Minister and His Beatitude 

discussed the situation in the 

Middle East and the need for 

the international community 

to intervene to stop the war 

and prevent the funding and 

supply of weapons to funda-

mentalist and terrorist 

groups. His Beatitude insisted 

that the presence of the Chris-

tians in the Middle East is 

necessary for the entire region 

to ensure the survival of dem-

ocratic values and freedom.  

The Prime Minister of Aus-

tralia noted the contribution 

of the Maronite Lebanese 

community to the Australian 

society and stressed that Australia’s role in the Middle East stems 

from its belief in the importance of upholding human dignity and the 

protection of basic human rights, and is not against any State or any 

religion or any people but against the crimes carried out against inno-

cent civilians. 
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At the conclusion of the meeting, His Beatitude presented the Prime  

Minister with a memorandum about the Christians in the Middle East. 

In Canberra, His Beatitude met with the Ambassadors of Arab nations at a 

breakfast hosted by the Lebanese Embassy at Parliament House. The 

meeting was followed by a lunch hosted by His Excellency Archbishop 

Paul Gallagher, Apostolic Nuncio, at the Apostolic Nunciature. After 

that, His Beatitude visited the Australian War Memorial and placed a 

wreath at the tomb of the Unknown Soldier and prayed for the souls of 

all those who died in the service of Australia and every country.   



Cultural and Educational Dimension 

 

His Beatitude visited the Maronite educational institutions and schools 

in Sydney and Melbourne where students showcased their talents. 

His Beatitude was impressed with their bi-lingual abilities and their 

affiliation with their Maronite Antiochian and Lebanese roots.  

Under his Beatitude’s patronage, the Eparchy also inaugurated the first 

Maronite Art Exhibition on Friday 31 October 2014 at St Charbel’s 

Hall, Punchbowl.  

Another cultural aspect of the visit was Melodies of Glory, a musical cel-

ebration at the Sydney Opera House with As Sawt Al ‘Atiq, held on 

the evening of Thursday 30 October 2014. This concert was an occa-

sion to appreciate our Maronite Syriac Heritage, and enjoy Lebanese 

folkloric songs, as well as diverse music and Australian hymns. 
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Cultural and Educational Dimension 

 

His Beatitude was keen to include in the program two sessions on Chris-

tian faith formation and Biblical studies, to be broadcast on the Arabic 

Catholic Television, Noursat, as part of his weekly television broad-

cast: Boushra El Rai (Good News from the Shepherd).  These sessions 

were attended by a large number of community members.  

His Beatitude also delivered a lecture at the University of Sydney on the 

position and prospect for Christians in the Middle East, on Wednes-

day 5 November at 7.00pm to a capacity audience.  
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Concluding Statement delivered by 

His Beatitude and Eminence 

Mar Bechara Boutros Cardinal Rai 

Sydney, Friday 7 November 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We conclude this pastoral visit to our Maronite Eparchy of Australia, 
with the entourage: His Excellency Bishop Paul Sayah, Patriarchal 
Vicar General; Superior Generals of the four Maronite Orders; Mother 
General of the Maronite Sisters of the Holy Family; the Maronite 
Foundation in the World, represented by Mrs Rose Choueiry, the 
General Secretary Ms Hyam Boustany and Mr and Mrs Fadi  
Roumanos; the Patriarchal Foundation for Integral Development,  
represented by Dr Salim Sfeir and the Executive Director General Fr 
Elie Madi MLM, the Coordinator of the Bureau of the Expansion in 
the Patriarchate, Fr Louis Ferkh, the Media Liaison at the Patriarchate 
Mr Walid Ghayad, Director of the Catholic Centre for Media, Fr Abdo 
Boukassem, and members of the Media: Telelumiere / Noursat, LBC, 
MTV, Radio Free Lebanon, Annahar. 
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Patriarch’s Concluding Statement  

 

We thank God for fulfilling this visit and making it successful and  
fruitful at all levels.  We express our thanks to His Excellency Bishop 
Antoine-Charbel Tarabay, for inviting us and for organising it,  
together with the priests, monks and nuns, parishes, monasteries, 
convents, schools and organisations of the Eparchy, with attention to 
details in all dimensions.  Our thanks go to the Australian Eastern 
Bishops, representatives of Eastern Churches, Orthodox, Catholic and 
Anglican; to the Sheikhs, Sunni, Shiite and Alawyi Religious Leaders 
as well as the Druze.  His Excellency the Apostolic Nuncio, their  
graces and lordships the Catholic Bishops of the Latin Rite in the 
States we visited, Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and  
Canberra. The political leaders whom we visited, headed by the 
Prime Minister Mr Tony Abbott, Premiers of the States, Members of 
Parliaments, Ministers of the Crown, Office of the Attorney General, 
Federal and State Police who provided us with the very security we 
enjoyed as well as transportation.  Members of the Media in  
Australia, Annahar, El Telegraph, Future, Al Anwar, Middle East 
Herald, Middle East Times, eMarounia, Voice of Charity Radio, Radio 
2Moro, 2ME, electronic magazines, SBS and the National News  
Agency. 
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Patriarch’s Concluding Statement  

 

We thank all of these people 
for their efforts, generosity in  
funding this trip and to  
imp l emen t  a c t i v i t i e s :  
Liturgies, meetings, meals,  
vehicles placed for our use.  
We especially thank Mr Fady 
Zouki, President of the ALCCI 
Victoria for placing his private 
jet under our disposal to travel 
from one State to another, and 

for accompanying us.  We thank you all for the gifts you offered us.  
We thank you especially for your prayers, love and joy, for your  
attachment to Lebanon and for your concern for its fate.  We thank 
you for all the hopes, expectations and patriotic responsibilities that 
fall within the historical Maronite Patriarchal responsibility, and its 
patriotic authority. 

 



Patriarch’s Concluding Statement  

 

It would be fit to offer thanks, gratitude and love for Australia, this dem-
ocratic regulated country, characterised with its muti-culturism, this 
hosting country that opened its door to our community, organisations 
and the treasures of the world.  Citizens from Lebanon and the coun-
tries of the Middle East, established themselves, excelled in many 
fields, and contributed towards the development and progression of 
Australia at all levels.  We are proud of what our community has 
achieved, whether in filling prominent positions, enjoying respect and 
trust of the political, civil and religious leaders.  We admire the recip-
rocal respect and loyalty between the country and its citizens.  We ap-
preciate how the Australian people respect their country, its regula-
tions and laws, and consider its affairs sacred ones.  We could not de-
tract our attention from its democracy between the members of par-
liament and the legislative council, and how the government and op-
position face each other and discuss matters respectfully.  We were 
amazed on how to each ministry, there is shadow ministry, to discuss 
each statement, break it down publicly so as to ascertain its viability. 
This is the secret of Australia’s success, and its being a major attrac-
tion to tourists and immigrants.  
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Patriarch’s Concluding Statement  

 

We thank Australian civil leaders for supporting in humanitarian mat-
ters in the countries of the Middle East, for helping the immigrants 
from Syria and Iraq, for their involvement with the United Nations to 
face terrorism.  They expressed their interest in assisting with Leba-
nese matters and aiding the Lebanese Army in safeguarding Lebanon 
and inspiring its defence. 

This impression, squeezed our hearts with pain and anomaly, we review 
the painful and regressed actuality of Lebanon. We cannot justify any 
of this political, democratic, economic, social and security horror, nor 
can we understand the fact that the Lebanese civil leaders, members 
of parliaments and ministers have discounted their loyalty to Leba-
non.  

Our deepest pain is that our parliamentarians were able to fulfil the void 
of not having a government since 25 March 2014.  They rushed into 
extending this period, like “prodigal sons”, against the people’s will, 
so as to protect themselves. 
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Patriarch’s Concluding Statement  

 

And we, the children of the Church, Bishops and Shepherds, who are 
concerned in “safeguarding the people of the city”, as the word bish-
op means in Greek, we are unable to rest because of these overrides, 
irregularities and destructive operations to the Lebanese existence.  
We will not be silenced.  We will remain before our people, in the 
midst of them and behind them, so as to protect them from the ab-
ducting wolves. 

We call upon the civil society, those philanthropists in Lebanon and the 
world of expansion, to help us safeguard Lebanon, to protect its dig-
nity and that of its people, wherever they are found.  We pray for 
their growth and advancement, so that this East remains a model for 
democracy, multiculturism and multi-religions, so it becomes an oasis 
for dialogue and the meeting point for freedom of expression. 

Live long, live Australia, and live live live Lebanon! 

 

 



 
Maronite Bishop of Australia 
His Excellency, Bishop Antoine Charbel Tarabay 
Vicar General 
Msgr Marcelino Youssef 
Episcopal Vicars 
Msgr Shora Maree 
Msgr Emmanuel Sakr 
Fr Elie Nakhoul MLM 
 
CHANCERY 
40 Alice Street HARRIS PARK NSW 2150 
PO Box 385 STRATHFIELD NSW 2135 
Phone: +61 2 8831 0000 
Fax: +61 2 8831 0099 
 
 
St Maroun’s Cathedral 
Church Address 
627 Elizabeth St,  
REDFERN NSW 2016 
Postal Address 
PO Box 1091,  
STRAWBERRY HILLS  NSW  2012 
Ph: (02) 9318 2148 Fax: (02) 9699 4672 
Dean: Msgr Emmanuel Sakr 
Assistant Priests:  Fr Antoun Chidiac, Fr Youssef Matta 
 
Our Lady of Lebanon Co-cathedral 
40 Alice St, HARRIS PARK NSW 2150 
Ph: (02) 9689 2899 Fax: (02) 9689 2068 
Parish Priest: Msgr Shora Maree, EV  
Assistant Priests: Fr Antoun Bou-Antoun,  Fr Pierre El Khoury,  
Fr Paul Joubeir, Fr Tony Sarkis, Fr Raphael Abboud,  
Fr Yuhanna Azize, Fr Bernard Assi 
 
 
PARISHES 
 
Sydney 
 
St George’s Church 
Church Address 
2 Yarrara Ave (PO Box 65) 
THORNLEIGH NSW 2120 
Ph: (02) 9481 7388 Fax: (02) 9481 7399 
Parish Priest: Fr Bechara Trad, MLM 
Assistant Priests: Fr Boutros Samia, MLM 
Deacon:  Nagi Dimian 
 
St Joseph’s Church 
7 Acton St, CROYDON NSW 2132 
Ph: (02) 9744 8514 Fax: (02) 9715 5067 
Diocesan Administrator: Fr Elie Nakhoul MLM EV 
Parish Priest:  Fr Sleiman Yammine (on leave) 
Assistant Priests: Fr Maroun Elkazzi, Fr Loubnan Tarabay,  
Fr Claude Rizk 
 
St Rafqa’s Parish 
135 Eighth Avenue,  AUSTRAL NSW 2179 
Phone:  0431 486 089 
Parish Priest: Fr Nabil Wehbe 
 
St Raymond’s Parish 
Church Address: 
c/- St Joseph the Worker Catholic Church 
39 Wellington Road, Auburn South 
Phone:  0417 171 737 
Parish Priest: Fr Sam Wehbe 
 
 
 
 

 
St John the Beloved Church 
Congregation of the Lebanese Maronite Missionaries 
63 George St,  
MOUNT DRUIT NSW 2770 
Ph: (02) 9625 8985 
Fax:  (02) 9625 9779 
Parish Priest: Fr Maroun Moussa 
Assistant Priest: Fr Bassem Zaynoun, Fr John Kady,  
Fr Mansour Younis, Fr Ihab Chamoun 
 
St Charbel’s Church 
Lebanese Maronite Order  
142 Highclere Ave,  
PUNCHBOWL NSW 2196 
Ph: (02) 9750 6000 Fax: (02) 9750 3910 
Email: principal@stcharbel.nsw.edu.au 
Parish Priest: Fr Joseph Sleiman 
Assistant Priests:  Fr Antoine Tohme, Fr Boulos Kerbage,  Fr Elie  
Rahme, Fr Milad Azzi, Fr Ronny Chaheen, Fr Challitta Boustani,  
Fr Tanios Ghosien 
 
Wollongong 
 
Our Lady of Lebanon Church 
74 – 78 Denise St,  
LAKE HEIGHTS NSW 2502 
Administrator: Msgr Marcelino Youssef, VG 
 
Adelaide 
 
St Maroun’s Church 
379 Goodwood Rd,  
WESTBOURNE PARK SA 5041 
Ph: (08) 8271 0806, Fax: (08) 8271 8368  
Parish Priest: Fr Louis Saad   
 
Brisbane 
 
St Maroun’s Church 
29 Bunya St,  
GREENSLOPES QLD 4120 
Ph/Fax: (07) 3394 4994 
Parish Priest: Fr Fadi Salame 
Deacon:  Michael Khoury 
 
Melbourne 
 
Our Lady of Lebanon Church 
Church Address: 
230 Normbany Ave,  
THORNBURY VIC 3071 
Office Address: 
31 Comas Grove,  
THORNBURY VIC 3071 
Ph: (03) 9480 2059 Fax: (03) 9480 2635 
Parish Priest: Msgr Joseph Takchi 
Assistant Priests: Fr Alain Fares 
Order of Antonine Monks: Fr Edmond Andraos,  
Fr Hovig Boudakian  & Fr Charles Hitti. 
 
 
COMMUNITY SERVICES 
 
MaroniteCare:   
40 Alice Street, HARRIS PARK, NSW, 2150 
 
St Paul's Hostel for the Elderly 
15-17 Strettle Street,  
Thornbury Vic 3071  
Phone: 03 9484 9488 
Fax: 03 9484 9434 
Email: stpauls@bigpond.net.au 
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 كلمة البطريرك الراعي في ختام الزيارة الراعوية الى اوستراليا

، وكأساقفة رعاة معنيني حبكم امسنا ودعوتنا "بالسهر على شعب املدينة" كما أما نحن ككنيسة -٨
تعين لفظة أسقف اليونانية، فلن تغمض لنا عني عن كل هذه التجاوزات واملخالفات 

املربمج للكيان اللبناين، ولن يصمت لنا لسان، ولن خيبت صوت. بل نبقى أمام  اهلدم وعمليات
 شعبنا ووسطه ووراءه حلمايته من الذئاب اخلاطفة.

وندعو اتمع املدّين وذوي اإلرادات احلسنة يف لبنان وعامل االنتشار، ملساعدتنا على محاية لبنان 
؛ وعلى حفظ كرامته وكرامة الشعب اللبناين، أينما ُوجد، وعلى تقّدمه ومنوه وإزدهاره    الوطن املفّدى

لكي يستمّر يف هذا الشرق منوذجاً للدميوقراطية والتعددية الثقافية والدينية، وواحة للحوار واللقاء وحرية 
 .التعبري
 

 عشتم! عاشت اوسرتاليا! عاش وعاش وعاش لبنان!
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إحكام الفراغ يف سدة الرئاسة األوىل على مدى  النواب اللبنانيني من متّكن وقد آلمنا باألكثر -٧
اذار املاضي، حىت الوصول إىل حافة الفراغ يف الس النيايب، فأسرعوا  ٢٥مثانية أشهر من 

مدة   بعدٍد فاق كل توقع، إىل محاية مقاعدهم النيابية، فمّددوا بأنفسهمالشاطرين"  "كالتالميذ
واليتهم بإمجاع احلاضرين والغائبني، خمالفني ارادة الشعب والدستور مرة ثانية من أجل محاية 

مصاحلهم، مثلما خالفوه، وما زالوا، من أجل التفريط مبصلحة الدولة العليا من خالل برت رأسها 
والقضاء على امليثاق الوطين الذي يوجب أن يتمثل املسيحيون يف رئاسة الدولة، مثلما يتمثل 

رئاسة جملس النواب، واملسلمون السّنة يف رئاسة احلكومة. فحرموا املسيحيني من  يف الشيعة املسلمون
أهذا هو المدخل إلى تغييرات أخرى متثيلهم، وتفرد الشركاء املسلمون برئاسة املؤسستني األخريني. 

، من خالل نقض متالحق للدستور وامليثاق الوطين والصيغة الحقة، على مستوى الكيان اللبناني
اللبنانية؟ أهكذا تستعد الكتل السياسية والنواب لإلحتفال باملئوية األوىل بإعالن لبنان الكبري واملستقل 

؟ فإذا كان من بني النواب من ال يرضى عن هذا املسار حبكم ٢٠٢٠بعد ست سنوات، يف سنة 
صوت الضمري الوطين، فلُيظهر ذلك باإلستقالة من هذا الس الذي ستدينه حمكمة التاريخ 

 والضمري. وقد بدأت.
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 كلمة البطريرك الراعي في ختام الزيارة الراعوية الى اوستراليا

على وقوف الدولة إىل جانب القضايا اإلنسانية  أعربنا للمسؤولين في اوستراليا عن شكرنالقد  -٥
يف بلدان الشرق األوسط، وعلى مساعدا للنازحني من سوريا 

دول التحالف ملواجهة التنظيمات اإلرهابية واألصولية. وأعربوا   جمموعة يف  اخنراطها  وعلى  والعراق،
اجليش اللبناين حلماية أمن لبنان وتعزيز قدراته   قدرات  ومبساعدة لنا عن إهتمامهم بالقضية اللبنانية 

 .الدفاعية
 

وحنن نستعرض واقع لبنان  كان في الوقت عينه يعتصر قلَبنا ألٌم وغصة،أمام هذا اإلعجاب،  -٦
املؤمل واملرتاجع بشكل خميف سياسياً ودميوقراطياً وإقتصادياً وإجتماعياً وأمنياً. وما كنا جند أي مربّر 

املذري واملؤمل سوى عجز املسؤولني السياسيني يف جملس النواب واحلكومات املتعاقبة،  الواقع هلذا
وافتقارهم إىل الوالء للبنان، والتنكر لواجب خدمة اخلري العام، والتسابق إىل املصاحل واملغامن الشخصية 
والفئوية واملذهبية. وما خنشاه يف األكثر هو ال مسح اهللا، التورط يف شؤون منافية ملصلحة لبنان ومنذرة 

 بتغيري معامله.
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، الدولة الدميوقراطية املنّظمة واملمّيزة اإلعراب عن شكرنا وتقديرنا ومحبتنا ألوسترالياويطيب لنا  -٤
بتعدديتها الثقافية، الدولة املضيفة اليت فتحت أمام جالياتنا 

فحّقق اللبنانيون، وأبناء دول الشرق األوسط وسواهم،  األرض. وكنوز واملؤسسات  القلوب  أبواب 
ذوام وأبدعوا يف كل ااالت، وأسهموا باعتزاز يف منو اوسرتاليا وازدهارها وترقيها على كل صعيد. 
اننا نفاخر مبا بلغت إليه جاليتنا من مراكز رفيعة يف كل ااالت، فكسبوا تقدير املسؤولني املدنيني 

وكم أعجبنا باحرتام الدولة من قبل املسؤولني السياسيني والشعب،  .والسياسيني والكنسيني وثقتهم
والوالء الكامل هلا، وتقديس مصلحة البالد العليا بكياا، شعباً وأرضاً ومؤسسات، والتفاين يف سبيل 

خدمتها وتأمني اخلري العام الكامل لشعبها. وكم لفتت نظرنا املمارسة الدميوقراطية املثالية يف جملس 
النواب والشيوخ حيث جتلس املواالة واملعارضة وجهاً لوجه حبضوٍر دائم وملزم من أجل مناقشة وتقرير 

ما خيدم مصلحة البالد العليا بشعبها وأرضها ومؤسساا؛ إذ ال حيق ألي فريق أن يفرض ما ال يتالءم 
مع مصلحة البالد، أو يتفّرد به، ويسوق البالد وفق أهوائه ومصاحله ونفوذه. وأعجبنا كيف أن لكل 
وزير أصيل "وزير ظل" من الفريق املعارض يطالبه ويسائله يف كل ما يتعّلق بشؤون وزارته، بغية تنفيذ 

 .األفضل واألنسب خلري الدولة والشعب. هذا هو سّر جناح اوسرتاليا واجتذاب الشعوب إليها



 زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى أوستراليا

Page 27 

 كلمة البطريرك الراعي في ختام الزيارة الراعوية الى اوستراليا

على اجلهود الليت بذلوها واملال الذي سخوا به إلحياء مجيع النشاطات:  إننا نشكرهم جميعاً  -٣
القداسات، لقاءت اجلاليات على مائدة احملبة، على السيارات اليت وضعوها يف تصرفنا. ونقدم شكراً 

فيكتوريا على   للسيد فادي الزوقي، رئيس غرفة أوسرتاليا ولبنان للتجارة والصناعة بوالية خاصاً 
طيارته اخلاصة يف تصرفنا الدائم لإلنتقال من مدينة إىل أخرى، ومن والية إىل والية، وعلى  وضع

مواكبته الدائمة لنا. نشكرهم على اهلدايا التذكارية املعربّة اليت قدموها لنا. ونشكرهم بشكٍل أخص 
على صالم وحمبتهم وفرحهم، وعلى تعلقهم الكبري بلبنان وخوفهم عليه وعلى مصريه، نشكرهم 

على ما محّلونا من أمنيات وانتظارات ومسؤوليات وطنية تندرج يف إطار مسؤولية البطريركية املارونية 
 التارخيية، ومرجعيتها الوطنية.
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 كلمة البطريرك الراعي في ختام الزيارة الراعوية الى اوستراليا

على حتقيق هذه الزيارة وجناحها من كل جوانبها، وعلى مثارها الوفرية.  إننا نرفع الشكر هللا -٢
، راعي األبرشية، على شربل طربيه -ونعرب عن شكرنا الخالص لسيادة أخينا المطران أنطوان 

دعوتنا للقيام ذه الزيارة الراعوية، وعلى تنظيمها بكل تفاصيلها وأبعادها، مع الكهنة والرهبان 
واملؤسسات اإلجتماعية اخلاصة بالكنيسة املارونّية؛ مع  والراهبات؛ مع الرعايا واألديار واملدارس 

السادة املطارنة رؤساء الكنائس الشرقية الشقيقة، الكاثوليكية واألرثوذكسية واإلجنيلية، مع مساحة 
مع سيادة السفري البابوي   املشايخ رؤوساء اجلاليات السّنية والشيعية والعلوية واملوحدين الدروز؛

والسادة مطارنة األبرشيات الالتينية يف الواليات واملدن اليت زرناها: سيدين وملبورن وأدياليد وكمبريا 
العاصمة الفدرالية وبريزبن؛ مع السلطات املدنية اليت ُأسعدنا بزيارا وعلى رأسها رئيس وزراء اوسرتاليا 

السيد طوين أبوت، ورؤساء احلكومات يف الواليات وجمالس النواب والشيوخ والوزراء؛ مع املسؤولني 
األمنيني الذين وّفروا لنا محاية ومواكبة ممّيزتني؛ مع املؤسسات االعالمية يف اوسرتاليا (النهار، التلغراف، 

، إذاعة صوت احملبة، صوت Middle East Times املستقبل، األنوار، وهريالد العربية، وجملة
 والوكالة الوطنية) وإمارونيا. SBS ، واملواقع اإللكرتونية، واإلذاعة الرمسية2MEالغد، 



 زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى أوستراليا

Page 29 

 كلمة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي

 المؤتمر الصحفي في ختام الزيارة الراعوية الى اوستراليا

 ٢٠١٤تشرين الثاني  ٧سيدني في 

اىل أبرشيتنا املارونية يف اوسرتاليا، مع الوفد املرافق: سيادة املطران  ختتم اليوم زيارتنا الراعويةن -١
بولس صياح النائب البطريركي العام، والرؤساء العامني للرهبانيات املارونية األربع، والرئيسة العامة 

جلمعية راهبات العائلة املقدسة املارونيات، واملؤسسة املارونية لالنتشار املمثلة بالسيدة روز شويري 
واملؤسسة البطريركية العاملية   ، وزوجته وامينتها العامة السيدة هيام بستاين، والسيد فادي رومانوس

لإلمناء الشامل بشخص نائب الرئيس الدكتور سليم صفري ومديرها العام التنفيذي األب ايلي ماضي، 
ومنّسق مكتب االنتشار يف الدائرة البطريركية األب لويس الفرخ، واملسؤول عن مكتب اإلعالم يف 
الكرسّي البطريركّي احملامي وليد غياض، ومدير املركز الكاثوليكّي لإلعالم اخلوري عبدو بوكسم، 

لبنان احلّر،  ، وإذاعةMTV، و LBCوإعالميني وإعالميات من تلفزيون تيليلوميار ونورسات، و 
 وجريدة النهار.
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 الختام
  

تكون هذه الزيارة سبيًال لتوطيد أواصر احملبة واإللفة والسالم بني أبناء كنيستنا املارونّية يف  أخريًا نأمل أن
أوسرتاليا ولبنان والشرق األوسط املتأمل واملعذب والذي ميّر أهله يف نفٍق مظلٍم وموجع، طالبني من اهللا أن حيّل أمنه 

 وسالمه على هذه املنطقة.

. 
ونوّد يف اخلتام أن نتوّجه بعاطفة الشكر ألعضاء اللجنة املعنّية الين قامت بتحضري هذه الزيارة ولكل الّلجان 

بدل    عليهم  يعّوض  أن اهللا اليت تعمل معنا والذين سامهوا بسخاٍء يف سبيل دعم هذه الزيارة وإجناحها، سائلني
 .وأتعام تقدمام
  

يف سبيل  جهودكم الكبرية اليت بذلوها ولكل أهل الّصحافة املرئّية واملسموعة واملكتوبة شكرنا اخلاص على
 تغطية ومواكبة هذه الزيارة/احلدث.
 شكراً لكم وليبارككم الرب مجيعاً.

  
 + المطران أنطوان شربل طربيه
 راعي أبرشّية أوستراليا المارونّية
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 البعد التعليمّي: - ز
 

لقد حرص غبطة البطريرك على إدراج حمطّتني تعليمّيتني خالل زيارته حيث قام يف مركَزين خمتِلَفني يف 
األبرشّية بإعطاء مواضيع يف التنشئة املسيحية وشرح اإلجنيل املقدس ضمن برناجمه املعهود على 

"بشرى الراعي"، باإلضافة اىل حماضرة عامة يف جامعة سدين حول واقع ومستقبل Tele Lumiere شاشة
 املسيحّيني يف الشرق األوسط.
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 البعد الكهنوتّي والتكرسّي: - و

تضمن الربنامج أيضًا لقاًء خاصًا بني غبطته وراعي األبرشّية ومع مجيع الكهنة واملكّرسني من رهبان 
وراهبات ختلله االحتفال بالذبيحة اإلهلية. هذا باالضافة إىل الزيارات اخلاصة اليت قام ا غبطته إىل 
االديار الرهبانية الرجالية والنسائية، فزار راهبات العائلة املقدسة املارونيات ودير مار شربل للرهبانية 
اللبنانية املارونية يف سيدين ودير مار شربل للرهبانية االنطونية باالضافة إىل الراهبات االنطونيات يف 
ملبورن، وزار أيضًا دير اآلباء املرسلني اللبنانيني املوارنة املعروفني بالكرمييني يف سيدين. ووجه غبطته كلمة 
للمكرسني والكهنة شاكرا هلم جهودهم وجهود سيادة راعي االبرشية على خدمتهم اليت يؤدوا بكل 
أمانة لنشر إجنيل الرب يسوع، اجنيل الفرح والسالم. وطلب منهم االهتمام بنوع خاص مبن مل يسجلوا 
أوالدهم يف السجالت اللبنانية لكي يدفعوهم إىل ذلك للحفاظ على اجلنسية اللبنانية وعلى التوازن 
الدميوغرايف يف لبنان بني املسيحيني واملسلمني. وقد سلم سيادة راعي األبرشية غبطة البطريرك مبلغًا مالياً 
مجع من الرعايا، قسم منه خمصص ملساعدة النازحني العراقيني من املوصل والقسم اآلخر ألعمال البطريرك 

 اخلريية.
ماكيلوب يف  الصليب ومن جهة أخرى، قام غبطته بزيارة إىل ضريح القديسة األوسرتالية الراهبة ماري 

 .فيها املقّدسة الدعوات ومنوّ  أوسرتاليا كنيسة أجل من شفاعتها وصلى ملتمساً  منطقة نورث سيدين
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 البعد التربوّي والثقافّي:  - ه
 

 وملبورن. وزار غبطة البطريرك املؤّسسات الرتبوية يف األبرشّية وهي املدارس املارونّية يف سيدين 
يف مدرسة السيدة لراهبات العائلة املقدسة املارونيات يف هاريس بارك، أقام الطالب احتفاال خاصًا يف 
املسرح الكبري للمدرسة، تضمن عروضًا مسرحية وأغان وطنية وزجلية. وقد أعجب غبطته باداء 
تلميذين توجها اليه بالرتحيب باللغة العربية الفصحى، وتأثر عندما مسع أحد الطالب يعده بانه 
سيحافظ مع رفاقه على اللغة العربية وتراث األجداد. وشكر غبطته الطالب واالدارة واجلسم 
التعليمي يف املدرسة غلى هذا االحتفال الرائع، وقال بأنه مل يشعر بفرحة عظيمة كهذه يف كل رحالته 

 اإلغرتابية السابقة.

وكانت له ايضًا حمطة يف مدرسة مار مارون لراهبات العائلة املقدسة يف دالويتش هيل حيث توجه إليه 
لغة خمتلفة للداللة على تنوع اجلنسيات بني طالب املدرسة وإلبراز  25الطالب بكلمات ترحيبية ب 

القيمة احلضارية ألوسراليا، البلد املتعدد الثقافات واملنفتح على كل الشعوب. ونوه غبطته يف كلمة 
ألقاها يف الطالب وغدارة املدرسة بالدور احلضاري املميز ألوسرتاليا ومتىن أن حتذو دول الشرق 
االوسط مثال أوسرتاليا يف التعددية وقبول اإلختالف كمدخل أساسي لتوطيد روابط احملبة والسالم 

 بني الناس على اختالف ثقافام وأديام.

ويف مدرسة مار أنطونيوس للراهبات األنطونيات يف ملبورن، أقيم حفل استقبال لغبطته قدم خالله 
الطالب واالساتذة لوحات فنية وشعرية، كان لغبطته على أثرها  كلمة شكر فيها الراهبات 

 األنطونيات واإلدارة واألساتذة والطالب على كل ما قدموه وقاموا به من استقبال وتنظيم مميزين.
ومن جهة أخرى، ويف إطار االبعاد الثقافية للزيارة قام غبطته بافتتاح املعرض املاروّين األّول يف أوسرتاليا 

 بانشبول. –تشرين االول يف قاعة مار شربل  31يوم اجلمعة 
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 البعد اإلنسانّي: -
 

قام غبطة البطريرك بزيارة دار مار بولس للعجزة بادارة الراهبات األنطونيات يف رعية مالبورن، ومركز رعاية 
سيدين، وأمضى وقتاً طويًال مع املسنني واستمع إليهم وصافحهم فرداً  -املسّنني واملرضى يف دالويتش هيل

فردًا وصلى معهم وباركهم، وشكر راهبات العائلة املقدسة والراهبات االنطونيات على هذه اخلدمة 
اإلنسانية الكبرية اليت يقمن ا يف رعاية ومرافقة املسنني يف سّين حيام االخرية، ومتىن غبطته للجميع 

 دوام الصحة وطول العمر.
" يف منطقة White Stoneويف جمال آخر، قام غبطته مبباركة حجر األساس ملشروع "احلصاة البيضاء" "

Bilpin   واليت تبعد مثانني كيلومرتاً عن سيدين. وهو كناية عن مركز عالج للمدمنني على املخدرات، يقع
يف  والرعويّة اإلنسانية املشاريع على عقار ّمت شراؤه حديثًا من قبل األبرشية إلقامة هذا املشروع وغريه من

 املستقبل.
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 البعد المسكونّي والدينّي: - ب
 

غبطته رؤساء الطوائف اإلسالمية وأساقفة وممثلي الكنائس الشرقّية تشرين االول استقبل  25يوم السبت 
الكاثوليكّية واالورثوذكسّية يف أوسرتاليا ونيوزيالندا، واختتم الّلقاء بصالة مشرتكة انضم اليها الرؤساء 
العامون للرهبانيات املارونية والرئيسة العامة لراهبات العائلة املقدسة املارونيات وعدد كبري من الكهنة 
والرهبان والراهبات. وقد صدر عن اتمعني بيان مشرتك أكدوا فيه متسكهم بالعيش املشرتك يف أوسرتاليا 
ورفض مبدأي االستقواء واللجوء إىل العنف واعتماد لغيت الصالة واحلوار من أجل خدمة رسالة السالم. 
وشكروا احلومة األوسرتالية واتمع الدويل على ما قدموه من مساعدات للمهجرين السوريني والعراقيني 
وطالبومها ببذل جهود إضافية حلماية املسيحيني واملسلمني يف الشرق االوسط والعامل من هجمات 

 اخلارجني عن الدين والذين يهددون العائالت اآلمنة يف بيوا وأرزاقها.
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وقد تخلل الزيارة برنامج خاّص مع الشبيبة في مساء السبت االول من شهر تشرين الثاني 
هاريس بارك، حضره حوالي ألفي شاب وشابة، أتوا من -في باحة كاتدرائية سيدة لبنان

مختلف الرعايا، وقدموا للبطريرك برنامجا منوعا من الترانيم والصلوات والسجود للقربان 
المقدس. وقد حّث غبطته الشبيبة على اتباع مثل يسوع في مواجهة تحديات الحياة ودعاهم 
إلى محبة وطنهم األم لبنان واإلعتزاز به إلى جانب وطنهم األوسترالي العزيز على قلوب 

 الجميع.
شربل طربيه، على توفير -وحرص غبطته، برفقة سيادة راعي األبرشية المطران أنطوان

أوقات استقبال في مبنى المطرانية في ستراثفيلد، مكان إقامته، حيث استقبل وفودا كبيرة من 
القرى والعائالت اللبنانية ومن المنظمات واألحزاب والشخصيات والجمعيات ووفودًا مختلفة 
التقت البطريرك وأخذت بركته وتوجيهاته. وقد امتاز غبطته بروحه األبوية وٕاصغائه ورعايته 

 للجميع من دون اشتثناء أو تمييز.
فقد أقامت األبرشية المارونية حفل عشاء على شرف غبطته  1ت 27يوم اإلثنين في أما 

ضم حوالي األلف ومئتي شخص في صالة لو مونتاج تميز بالروح العائلية والكلمات التي 
شددت على اهمية الحضور الماروني في لبنان وبلدان اإلنتشار. وتوجه رئيس الوزراء 
االوسترالي طوني أبوت برسالة متلفزة إلى غبطته والحاضرين، تأهل فيها بضيف الدولة 
البطريرك الراعي وتمنى له التوفيق في زيارته إلى أوستراليا، وأشاد من ثم بالجالية المارونية 
في سيدني ودورها الرائد في مجاالت المجتمع المختلفة وبما قدمه الموارنة من خدمات كبيرة 
إلى الوطن األوسترالي. ورّد البطريرك بكلمة شكر فيها رئيس الوزراء األوسترالي على كلمته 

 الترحيبية وتمنى له وألوستراليا حكومة وشعبًا دوام السالم واألزدهار.
أقيم حفٌل موسيقي في دار األوبرا هاوس مع جوقة "الصوت  1ت 30ويوم الخميس في 

األب المحترم ميالد طربيه بعنوان "ترانيم المجد" وكان مناسبة أحيت الجوقة  بقيادة العتيق"
من خاللها التراث السريانّي المارونّي باالضافة الى الغناء اللبنانّي ووصالت موسيقّية غنائّية 

 ليتورجّية وأوسترالّية. وتراتيل
ويمكن القول إن البعد الراعوي للزيارة كان ناجحًا في الشكل والمضمون، آملين أن يترك 

 األثر الطيب في نمو اإليمان وازدهار الشركة والمحبة.
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 البعد الراعوّي:  - أ
لقد عّبر غبطة البطريرك في أكثر من مناسبة عن واجبه كراٍع للكنيسة المارونّية للقيام بزيارة 
أبرشّيات الكنيسة المارونّية أقّله مّرة كّل خمس سنوات كما تنّص على ذلك القوانين الكنسّية. وأتت 
زيارة غبطته إلى أوستراليا تلبيًة لهذا الواجب أّوًال، وثانًيا، كتعبيٍر عن محبة الراعي لرعّيته وٕايماًنا 
منه بأن الرعّية ال تتوّحد حول رأسها وراعيها الرّب يسوع المسيح إّال من خالل الشركة والمحبة؛ 

 وثالثًا، تلبيًة لرغبتنا نحن كراٍع لهذه األبرشّية وتجاوبًا مع رغبة أبناء الجالية. 
فقد قام غبطته بزيارة الرعايا المارونّية في سيدني والواليات األوسترالّية األخرى، ابتداًء من 
كاتدرائية مار مارون في ردفرن، منذ وطأت قدكماه األرض األوسترالية العزيزة في الرابع والعشرين 

هاريس بارك، إلى رعية سيدة لبنان في -من شهر تشرين االول الفائت، مرورًا بكتدرائية سيدة لبنان
بانشبول ومار  -ملبورن، وصوًال إلى رعية مار مارون في أدياليد، ومن ثم رعايا مار شربل

ماونت درويت، وختامًا رعية مار  -كرويدن ورعية مار يوحنا الحبيب-جرجس ثونلي ومار يوسف
مارون في بريزبن. وقد كان له في كّل رعّية برنامج خاص واستقباالت حاشدة دفعت البطريرك 
إلى التعبير في أكثر من مناسبة عن فرحه الكبير لما شاهده في هذه الزيارة من الوفود الشعبية 
الكبيرة للمؤمنين الذين استقبلوه في كل الرعايا المارونية في أوستراليا بحفاوة قل نظيرها مما دفع 
بغبطة البطريك إلى اإلقرار بأنه لم يشهد في اي بلد من بلدان اإلنتشار التي زارها جميعها ما عدا 

 إكسرخوسية أفريقيا ما شاهده في أبرشية أوستراليا.



إن الزيارة التارخيية اليت قام ا غبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي الكّلي الطوىب، بطريرك 
إىل أبرشّية أوسرتاليا املارونّية ملدة أسبوعني من الرابع والعشرين من تشرين األّول حىت  أنطاكيا وسائر املشرق للموارنة، 

د محلت إلينا هذه الزيارة بشارة "الشركة واحملّبة"، وحققت  أبعاًدا سبعة كنا قد ق .٢٠١٤السابع من تشرين الثاين 
حتدثنا عنها يف املؤمتر الصحايف الذي أقمناه يف األول من شهر آب الفائت الطالع الرأي العام على برنامج الزيارة 

. وقد اخرتنا هذا "One Shepherd, One Flock" "واحدة رعية واحد، راعٍ " شعار اليت اندرجت حتت
 اإلنتشار. وموارنة املقيمني يف الشرق االوسط املوارنة بني والوحدة الشركة خالله عن من لنعّرب  الشعار

2014| كانون األّول  8العدد   

 زيارة غبطة البطريرك الكردينال 

مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى   
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