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Homily of His Excellency Bishop Antoine-Charbel Tarabay 

Feast of St Maroun 

St Maroun’s Cathedral 

Sunday 8 February 2015 

Brothers and sisters in Jesus Christ our Lord, 
 

Once more, we, the children of the Maronite 
Church, with our friends, gather in this historic 
Cathedral Church of St Maroun’s. It is an espe-
cially meaningful celebration today, because it 
marks fifty years since the building of the new 
church here. Half of a century has passed, but 
this glorious cathedral remains dedicated to 
the service of God and the Maronite communi-
ty. This Cathedral stands as a monument to 
those who have chosen to follow in the foot-
steps of Saint Maroun and give witness to all 

the world of their faith in the Lord. It has stood as a silent glorification of the 
name of God, and as we read in this evening’s Gospel, God has a fixed pur-
pose that his name should be glorified: not by noisy promotions or loud 
crowds, but by serving Him in humility and love. Whoever serves Him, 
God the Father will honour. 

In the history of the Church we have many models of this service; But St 
Maroun, the patron of this Cathedral and the father of our Maronite church 
is a holy role model not only for ourselves, but also for the Universal 
Church, which recently honoured him by placing a statue of him in the last 
available place in Saint Peter’s Square in the Vatican. 

Saint Maroun died about 1600 years ago in the area now known as Prad - Syria. 
He was a hermit, who lived an exemplary ascetic life, and converted the lo-
cal people to the one true faith by his example of love and preaching the 
good news of the Gospel. In that region, at that time, St Maroun, the hermit 
and the priest, lived a journey of prayers and sacrifices spreading the word 
of God and converting the hearts and minds of people to the true faith. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It may be good if I, as your Shepherd by the grace of God, take this opportunity to-
day, to tell you something about my journey since I became your pastor in June of 
2013. It has been a pilgrimage of faithfulness and openness conveyed in prayers 
and pastoral priorities, a pilgrimage done together with you the people of my Ep-
archy, where the destination is felt by faith, not seen with eyes. 

I pledged, at the Feast of the Assumption in 2013, to take up seven pastoral priorities 
which responded to the major needs in our Church community, and to work to-
wards achieving them, for and with you. 

The first priority was the priesthood and vocations, for with well-prepared priests 
now and in the future, we can build and plan with confidence the spiritual future 
of our Eparchy. I am pleased, even delighted, to be able to say that we have now 
seven seminarians two of them from Australia and they are to enter an Australian 
seminary a week from today. In addition, there are two seminarians living for the 
time being in Beit Maroun in Strathfield who are discerning while they serve the 
Eparchy, two sub deacons in Lebanon, and another seminarian from Canberra 
soon to be ordained a sub deacon to serve the Maronite community in Canberra, 
ACT. 

Together with this, we are caring for our priests, first, by establishing a fund to pro-
vide for their needs as they grow old, and also – at long last – building a presby-
tery for the priests of Our Lady of Lebanon and the construction work is going to 
start very soon. 

Youth is our second priority, and there I must salute the spiritual work being per-
formed by the Diocesan Youth Committee, drawn from all over the Eparchy, and 
I thank them for the wonderful event they prepared for the patriarch visit, at the 
same time I’d like to mention the forthcoming Youth Convention in July of this 
year, and the faith formation being undertaken at Our Lady of Lebanon, which 
has expanded quite considerably. 
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Family spiritual development is the third of our goals: encouraging and expanding 
the pastoral teams especially Equipe Notre Dame in different parishes. We are 
also reviewing and improving our pre-Marriage courses, and organizing retreats 
for couples. I might mention in this regard that His Beatitude our Patriarch is a 
member of the Synod on the Family that started last year and is going to continue 
in the coming years as Pope Francis is giving family life a priority in his pastoral 
work. 

The care of the elderly is our fourth priority, and we were at work on it, from the 
very first days as bishop. Plans are well under way to re-open and to upgrade the 
hostel at Our Lady of Lebanon to become the Our Lady Aged Care Center with 
the hope that it will be ready to open at the end of 2016. I sincerely thank the Fed-
eral Government represented tonight by our dear friend Philip Ruddock, for the 
generous grant that has made this project a possibility. 

I then come to pressing social issues. After a long year of searching, we found our 
ideal location, and the Eparchy in collaboration with the White Stone team has 
purchased 100 acres of land in Bilpin, which will be developed into the Qadisha 
Mission. The first project in this center is the White Stone addiction center, to ad-
dress this problem in our community and in the wider society. I might mention 
that plans are underway and White Stone will be hosting their first fundraising 
Gala Dinner on 1 March. All are invited to support the launching of this project.  

Our sixth priority was Maronite Outreach. As you know, our community is now 
quite widespread not only throughout NSW, but increasingly in different areas of 
Australia. To reach out to them, we have established two new parishes: St Char-
bel Parish in Perth, and St Raymond Parish in Auburn. More parishes will be cre-
ated to respond to the needs of our Maronite people. To reach out to you the bi-
monthly newsletter e-Marounia, can reach you electronically, and the annual print 
edition of Marounia.  
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To crown our use of media, we produced a beautiful hard cover, lavishly illustrated 
book, The Maronite Church: Roots and Mission. I do not, of course, compare it to the 
Cross, Icon of Our Lady, and Bible which every Maronite family has; yet this 
book is, nonetheless, a valuable and informative testimony to our Church as a liv-
ing reality rooted in history. It does have a place in every Maronite home. 

The final aspect of outreach to mention is the registration of Australian Maronites in 
Lebanon. I invite you all to support the office of the Maronite Foundation in the 
World here in Sydney, in this campaign announcing 2015 as the Year of Registra-
tion. It is a privilege and an honour for the people of Lebanese descent to have 
and to hold the same citizenships as our saints: Charbel, Rafqa, Nemtallah, Br 
Estephan, Abouna Yaacoub, and Patriarch Doueihy. It is the best way to support 
the Church and the Christians in Lebanon and in the Middle East by registering 
and becoming citizens like them.   

The forthcoming Diocesan Pastoral 
Synod is my seventh priority, and 
the committee which will prepare 
and execute it, is proceeding. The 
diocesan pastoral council will be 
leading the preparation supported 
by the new Eparchial organization 
the Australian Maronite Profession-
als Council who is working to bring 
all our professional men and wom-
en together in one council wherein 
they can serve the Church and be 
nourished through their service. 

Brothers and Sisters, I wish to update, as it were, the story of Saint Maroun our pa-
tron who lived and died in modern day Syria. Recently, I had the opportunity to 
join a delegation from the council of Middle Eastern Churches and the Australian 
Catholic Bishops Conference to Iraq and Lebanon in December of last year. We 
were deeply moved by the refugees and the Internally Displaced Persons we met, 
not only by their plight, but even more by their faith and courage in the face of 
their plight. They said to us: the terrorists were able to take all our belongings but 
they couldn’t take or change our faith in Jesus Christ. We pray for them and for 
peace in the Middle East where we recently saw the cruel and barbaric assassina-
tion of two Japanese hostages and a Jordanian pilot. We entirely condemn these 
crimes and we pray that mercy and compassion may touch the hearts of all those 
carrying out these crimes against humanity and that they may come to realise 
that it is a crime against God.  

We also pray for peace and stability in our homeland, Lebanon, where the Church 
celebrates the Feast of St Maroun. We especially pray for our shepherd the Maro-
nite Patriarch, His Beatitude and Eminence Mar Bechara Boutros Cardinal Rai, 
asking Our Lord, through the intercession of St Maroun, to grant him good health 
to continue his ministry at the service of the Church.  
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We also pray for dialogue to reign between all Lebanese political parties especially 
between the Maronite political leaders. On this occasion, I would like to tell you 
that I have written an open letter to General Michel Aoun and Dr Samir Geagea 
calling them to meet as soon as possible and to start a new page of political life 
for the sake of all Lebanese people. It is their duty to help protect Lebanon and 
the Christians in the Middle East from the terrorism threat of ISIS and from the 
fanatic movements who are destroying the region.  

On this night, we also pray for Australia that it may continue to know stability and 
harmony. We thank the Lord that our families can live here in peace, alongside 
people of different or no religious affiliations and be able to profess their faith 
without fear. Actions of vandalism against religious symbols or places of wor-
ship, like those witnessed at St Charbel’s Church recently, have no place in our 
Australian society and should not happen in any place and should be condemned 
by all.   

I would be remiss if I finished this sermon without thanking you for your prayerful 
attendance. I particularly thank His Excellency General the Honorable David 
Hurley, Governor of NSW, who is amongst us tonight for the first time, and all 
the esteemed members of parliament, local councils, media and dear friends.   

I also like to thank all those who helped in the organising of tonight’s celebration, 
especially Monsignor Emmanuel Sakr and all the assistant parish priests, the la-
dies of the parish and all who helped them, the Maronite Catholic Society, and 
the Maronite Ladies of the Gospel. I salute you, and I thank you.  

It is appropriate to conclude by asking the intercession of St Maroun for all conse-
crated people.   His Holiness Pope Francis has announced 2015 as the Year for 
Consecrated Life all throughout the world. Our Lord has called women and men, 
throughout the ages, to pursue lives of perfect charity through the evangelical 
counsels of poverty, chastity, and obedience. During this Year of Consecrated 
Life, we particularly give thanks to Our Lord for all the religious congregations in 
our diocese for their hard work in our community and their courageous witness-
es of faith. Let us pray for many more vocations, who in the example of Saint 
Maroun, pursue holy lives, offer themselves to the Lord and lead many to the 
true faith in God. Amen 



Message of His Excellency  

Bishop Antoine-Charbel Tarabay 

to the People of the  

Maronite Church in Australia 

Christmas 2014 

 

Our Youth are the Hope of our Church 

 

Beloved Brothers and Sisters of our Eparchy,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our annual celebration of the feast of Christmas is not merely a date to 

be remembered, a story to be retold, a myth to be interpreted, or a 

play to be re-enacted. Rather, Christmas is a fact. Indeed, Christmas is 

the greatest fact not only of human but even of universal history. It 

unfolds to reveal two basic levels: the historical level which tells us of 

the birth of the Son of God into our human family, and the divine lev-

el which tells us of the birth of man into the family of God. At Christ-

mas, we celebrate the supreme miracle and the greatest good news: 

that God assumed a human face in the person of Jesus Christ Our 

Lord, who was born in Bethlehem of the Blessed Virgin Mary. In like 

manner, man was granted a godlike face in the person of Jesus Christ, 

born of the Father before all ages. 
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Herein lies the joyous tidings of the great Nativity which the angelic host 

brought from heaven to earth, praising God and saying: “Glory to 

God in the highest, and on earth peace and good hope to all”. 

 

In this season of Christmas, I wish to particularly turn to our young peo-

ple, the hope of our Church, and say: “You are the fountain of opti-

mism, the heart of zeal, and the flag-bearers of goodwill. What could 

be more beautiful than for you to turn yourselves to the Lord Jesus 

upon this Feast of his Nativity and ask him: “Lord, transform our nat-

ural optimism into a firm Christian hope; our zeal into both humane 

and Christian values and virtues which we can live out each day; our 

goodwill into self-sacrificing love which gives of itself without reser-

vation.” This is the most pleasing gift you could present to the Lord at 

Christmas, when you start on a journey of victory over everyone and 

everything which threatens your living in hope, love, and virtue in 

the midst of our Church and society. 



 

 

You, the young men and women of our beloved Maronite Eparchy must 

be: 

Firstly, a youth of hope; whether at work or in service, whether studying 

in school or pursuing higher education or, simply, in your everyday 

openness to others. 

Secondly, a youth of virtues and values; for you should discern your vo-

cation in life, whether to say to the Lord, “I am here to answer your 

call to a consecrated life, to serve as a priest, monk or nun”, or to pur-

sue your life following Jesus in the world, especially in the call to 

married life.  

A youth of charity and merciful hearts; always searching for the best 

way to live in love, practising it in works of charity and mercy. You 

are called to hearken to the poor, the marginalised and the homeless 

amongst our brethren who cry out: “Have mercy upon us, O Son of 

David!” Go to them, therefore, as apostles of mercy, performing chari-

table and humanitarian acts, especially with the Maronite Mission 

teams in our Eparchy.  
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Christmas is an occasion for us to put into action the programme of the 

seven pastoral priorities in our Eparchy, which I announced last year. 

Since our youth, the second priority in our plan, form not only an es-

sential component in the future of our Church and society, but are al-

so a vital spiritual power in our present pastoral, ecclesial and social 

reality, we have decided to call the first nationwide conference for our 

Maronite youth, from the 24th to the 26th of July 2015. It will be held 

under the title: “Arise, shine, for your light has come!” Our young 

people can thus meet each other in the spirit of Christmas, exchange 

their experiences, share their different aspirations and ambitions, and 

stand before today’s challenges, seeking to define and manifest their 

identity as Maronites in Australia, and so map out the next step of the 

road. 

On this special occasion, we still rejoice to recall the recent visitation of 

His Beatitude and Eminence Mar Bechara Boutros Cardinal Rai to our 

Eparchy between 24 October and 7 November. I pray that the Divine 

Providence, which accompanied and directed that visit, may continue 

to strengthen us in hope and renew us in faith, spiritually animating 

the children of our Maronite Church in Australia. May His Beati-

tude’s visit also inspire us to become a ray of hope, consolation and 

solidarity for and with our persecuted Christian brothers and sisters 

in the Middle East, especially in Iraq and Syria.  



 

 

On the basis of Communion and Love, may more bridges be built be-

tween the Maronites in Lebanon and their brethren in the Expansion, 

especially in Australia, so that we may be One Flock under One Shep-

herd. Again, we thank the Lord for the success of this historical visita-

tion, and the fulfilment of its pastoral and apostolic aims. Speaking on 

your behalf, too, I once more express to His Beatitude and Eminence 

our gratitude for his visit to our Eparchy, wishing him a Blessed 

Christmas. On this occasion, our gratitude also goes to our govern-

ments: Federal, State and Local, for their kind and warm reception of 

His Beatitude throughout the visit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finally, I express my thanks to you the people of this Eparchy, your 

friends, and to every person, association, institution or parish which 

contributed to this great success, whether directly or indirectly, 

whether during the preparatory stages or in the execution of our cele-

brations, whether participating in prayer or in events, as volunteers in 

all sorts of work and on the various committees, and through your 

generous donations of money and materials. The spirit of unity, gen-

erosity and collaboration that we have witnessed during the visit 

showed our pride in belonging to the Maronite Church.  
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As our bells ring out on this Christmas, I wish you all an abundance of 

blessings in this Holy Season and a prosperous and peaceful New 

Year. I offer a prayer of thanksgiving to God, with you and for you, in 

the words of Saint Paul: “May the God of hope fill you with all joy 

and peace in believing, so that you may abound in hope by the power 

of the Holy Spirit” (Romans 15:13). 

 

Christ is Born! Alleluia! 

Sydney, 24 December 2014.  

 

+ Antoine - Charbel Tarabay  

Maronite Bishop of Australia  

 

 



MEDIA RELEASE 

Bishops’ Delegation Returns From Pastoral Visit to  

Refugees In Lebanon (Beirut)  

and Internally Displaced People in Northern Iraq  

(Erbil, Kurdistan) 

Friday 19 December 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In these days before Christmas, a delegation from the Australian Catho-

lic Bishops Conference and the Conference of Bishops and Represent-

atives of the Middle Eastern Apostolic Churches in Australia and 

New Zealand, comprised of seven Bishops, has returned from a pas-

toral visit to refugees in Lebanon (Beirut) and internally displaced 

people in Northern Erbil, Kurdistan, from Monday 15 until Friday 19 

December 2014. 

The aim of this mission was to stand in solidarity and encouragement in 

faith with the thousands of besieged Christians and other ethnic mi-

norities in these embattled regions of cradle Christian origin.  

For example, since June 2014, more than 125,000 Christians from Mosul 

and the Plain of Nineveh in Northern Iraq have fled the atrocities bru-

tally imposed on them by I.S militants. They were given the impossi-

ble choices to leave, pay a huge levy, convert to Islam or face death. 
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This has led to an unprecedented mass exodus of Christians from their 

ancient home lands in recent times. In attempting to escape death, 

their Churches, ancient monasteries and homes have been destroyed 

or looted by the militants. They could take nothing with them. There 

is doubt that they can return. 

The Australian delegation has encountered these victims and others of 

terrorism, ethnic cleansing, and forced displacement in the refugee 

camps of Beirut and of the Kurdistan region of Iraq.  

Their visits were universally welcomed by a traumatised people, many 

of whom feel abandoned by the Western World and especially West-

ern Churches. 

 

DELEGATION OF AUSTRALIAN BISHOPS IN THE MIDDLE EAST 



 

 

In the visiting of these settlements, the Australian Bishops delegation lis-

tened to their testimonies of fear and terror, prayed with them and of-

fered Christmas gifts and humanitarian assistance. 

As an ongoing practical gesture of solidarity, the Australian Bishops will 

assist up to 1,000 refugee and displaced families with their most ur-

gent needs from this Christmas to Easter 2015. The local bishops and 

priests from the region and Caritas Lebanon will assist in the distribu-

tion of this financial assistance.  
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The Australian Bishops delegation has called on all Australians during 

the Christmas and New Year celebrations to keep this situation for 

displaced Christians in the Middle East in their thoughts, prayers and 

generosity.  

After all, it was from this area of the world that 2,000 years ago Jesus 

Christ was born as the hope and joy of all of us. And today, we turn 

to Him, as the constant source of consolation and happiness to all 

people, especially the poor and the marginalised, especially in the 

Middle East. 

For all media enquiries, please contact the Maronite Eparchy of Australia 

on 02 8831 0000.  
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MEDIA RELEASE 

Maronites on Mission: 

Serving the Poorest of the Poor 

Friday 30 January 2015 

 

 

‘‘Let us touch the dying, the poor, the lonely and the unwanted according to the 

graces we have received and let us not be ashamed or slow to do the humble 

work.’’ - Mother Teresa 

 

With aims to make poverty history one step at a time, a group of 22 dedi-

cated volunteers from Maronites on Mission (MOM) gave up their 

time to serve the poorest of the poor with reverence and humility. 

Poverty is a major global issue 

which is what prompted the team 

of ordinary citizens to embark on a 

life-changing journey thousands of 

miles away. 

Made up of doctors, nurses, den-

tists, teachers, builders and others, 

the volunteers set off on January 5 

for a two-week mission to shelter, 

feed, educate and treat the poor in 

the city of Naga, Philippines. 

Staying at the Missionaries of the 

Poor monastery, the Sydney-siders 

were warmly welcomed by about 

50 brothers where they spent the 

next fortnight in.  
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Each team- building, education, medical, dental and charitable - organ-

ised separate missions day by day with Reverend Father Maroun El 

Kazzi overseeing it all, making sure all the volunteers were involved. 

A common goal and strong perseverance to make a difference gave 

the group courage and strength to overcome any emotions or 

thoughts that would interrupt the mission. 

Having accomplished more than was expected, each team was satisfied 

with their outcome.  The education team, led by Joyce Naddaf, re-

painted the Nazareth school for the poor from scratch with the help of 

community members, parents and students. 

Not only did the contribution of others speed up the process, it also 

made them feel a great sense of belonging and importance which ra-

diated in their smiles and laughter.  Repairs of a leaking roof were al-

so on the cards to stop leaks into the classroom walls in times of rain 

and common typhoons. 

 



 

 

The children were presented with a number of basic educational sup-

plies to help them throughout their schooling such as books, pencils 

and toys to play with. 

Led by Angela Arraj, the charitable works team provided food packages 

to more than 500 families, mosquito nets and mats to more than 300 

homes and home-made soup and bread to the poorest community liv-

ing in the dump site.  Baring in mind that most people sleep on the 

floor, the team purchased approximately 200 mattresses for the poor 

and provided food to the mentally ill living in the jail-like institution. 

Charbel El-Achi successfully led the building team to demolish and con-

struct a house for a family of eight who were all living in one room 

the size of an average bathroom.  Also on the books are plans to build 

a community of homes where the poor can live under shelter with ac-

cess to clean water by June 2015.  

Thanks to a Maronite sponsor in Sydney, the team also built a private 

bathing area for the community which was greatly appreciated by the 

locals. 
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On what was the most important day of the mission, Paul Tannous, Na-

dia Geagea and Lisa Saliba led the medical and dental team to treat 

more than 1500 patients on a site set up by the MOM volunteers.  Eve-

ryone got involved, and worked 

tirelessly to assist the teams, which 

involved catering to the crowd by 

entertaining, feeding and talking to 

them.  Teaching them preventative 

strategies to improve their overall 

physical and dental health was a 

must to ensure they can inde-

pendently look after themselves 

once the team has left. 

The pain and helplessness felt by the 

people was evident in their eyes 

which motivated the capable to help 

the incapable in every way possi-

ble.  At most part, it was a challenge 

but it was a step closer to seeing the 

face of Christ in the poor, touching 

the hands of the needy and embracing their loneliness. 

Maronite Bishop of Australia His Excellency, Bishop Antoine-Charbel 

Tarabay and Maronite chaplain Reverend Father Maroun El Kazzi, 

described the trip as highly successful mission.  They both praised the 

work done by the MOM team who went above and beyond to accom-

plish more than what was anticipated in such a short time. 

For further information, contact the Maronite Eparchy of Australia on  

02 8831 0000. 
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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 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 
 
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 
 
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: Fr Alain Fares 
Priest on leave: Msgr Joseph Takchi  
Order of Antonine Monks: Fr Charles Hitti & Fr Hovig Boudakian   
 
Perth 
 

St Charbel’s Church 
Ph:  0421 127 065 
Parish Priest: Fr Youssef Abouzeid 
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ويف إطار التضامن اإلنساين املستمّر  ستقوم بعثة األساقفة مبساعدة ألف عائلة من الذين هم أكثَر 
. أّما 2015حاجة وعوزًا وذلك خالل الفرتة املمتدة من عيد امليالد إىل عيد الفصح املبارك 

طريقة توزيع هذه املساعدات املالية فسوف تتوّالها جلنة االساقفة والكهنة املعنية بشؤون 
 ومؤسسة كاريتاس يف لبنان. –النازحني يف العراق 

إن بعثة األساقفة، تدعوا كل االوسرتاليني وخصوًصا املسيحيني منهم خالل احتفاالت عيدي امليالد 
ايد ورأس السنة اجلديدة، أن ال يغيب عن باِهلم، حاُل املتأملني والنازحني والالجئني يف بلدان 

 الشرق األوسط وأن يتابعوا رفع الصلوات ومجع التربعات، لتخفيف معانام.
) سنة ولد يف هذه املنطقِة من العامل، يسوع املسيح، رجاء االنسان والبشرية، 2000وأخريًا منذ (

وها حنن اليوم نوّجه أنظارنا إليه من جديد ليكون مصدر فرح وعزاٍء دائمني لنا ولكل املعّذبني 
 والفقراء يف بقاع األرض وخصوًصا يف شرقنا العزيز.

 
 

 بيان بعثة األساقفة األوستراليين 
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هذا الواقع املأساوي والغري مسبوق يف عصرنا احلديث، دفع باملسيحيني إىل هجرة مجاعية من بيوم 
وأراضيهم لكي ينجوا من القتل واالضطهاد، تاركني وراَءهم بيوم وأرزاقهم عرضًة للنهب 
وكنائسهم وأديارهم القدمية العهد عرضًة للتدمري، على أيدي املضطِهد، من دون أن تكون هلم 
إمكانية محل أّي شيء من مقتنايتهم وجىن العمر. ويف الوقت احلاضر هناك شكوك كبرية 

 حول إمكانيِة عودِم القريبِة إىل بيوم وقراهم.
لقد التقت بعثة األساقفة مع جمموعات من هؤالء الضحايا، ضحايا االرهاب والتهجري والعنف، 
والتطهري الدين والعرقي يف أماكن تواجدهم احلالية يف بريوت ويف إقليم كردستان العراقي. وقد 
القت زيارة األساقفة ترحيًبا كبريًا من قبل الالجئني والنازحني واللجان اليت تعتين بشؤوم على 
أّن الكثريين منهم عّربوا عن شعورهم بأم منسّيون ومرتوكون من قبل دول العامل الغريب 

 وكنائسه.
وخالل زيارم أصغى األساقفة االوسرتاليون بإهتمام إىل شهادات حّية ما زال فيها الكثري من األمل 
والدموع واخلوف. وأقاموا القداديس ورفعوا الصلوات مع النازحني والالجئني وقدموا هلم 

 مساعدات ماّدية وهدايا ميالدية.
 



 بيان بعثة األساقفة األوستراليين 
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 بيان بعثة ا
ساقفة ا
وستراليين 

لبنان  –في ختام زيارتھم ل�جئين في بيروت   
 وللنازحين في أربيل شمال العراق.

 
2014كانون ا�ول  19الجمعة   

 
ويف هذه األيّام السابقة لعيد امليالد ايد تعود بعثة، أساقفة الكنيسة الكاثوليكية وجملس أَسافقِة  
كنائِس الشرق األوسط الرسوليِة يف كّال من أوسرتاليا ونيوزالنده، واملكونة من سبعة أساقفة، 
من زيارِا الرعويِة لالجئَني يف بريوَت لبنان، وللنازحَني يف أربيل مشال العراق، واليت إستمّرت 

 . 2014كانون االول   19ولغاية يوم اجلمعة  15مخسة أيّام إبتداًء من االثنني 
ويَتلخص هدف هذه الزيارة الرسولية بالتضامن والتشجيع على الثبات يف اإلميان، لآلالف من 
املسيحيني املضَطهِدين، وللوقوف إىل جانب واألقليات االتنية األخرى املضطهدة يف هذه 

 املنطقة من العامل واليت هي يف األساس مهد املسيحّية.
ألف مسيحي من املوصول  125، أكثر من 2014وعلى سبيل املثال ال احلصر، فمنذ حزيران 

وسهِل نيناوى يف مشال العراق، ُأجربوا على الرحيل نتيجة االضطهاد والتهديد بالقتل 
والتعنيف من قبل جمموعات داعش املسّلحة. ولقد وضعوا أمام خيارات مستحيلة إذا ما 

وإّما االرتداد إىل اإلسالم، وإّما مواجهة   –أرادوا البقاء يف أرضهم: إّما دفع جزية كبرية 
 املوت.

 



  
 
 

مع ابناء الكنيسة املارونية اليت أخدم وأرعى يف اوسرتاليا وكما املوارنة يف الداخل ويف   –وكم اين سعيد 
باالستعدادات احلاصلة حاليًا متهيدًا حلوار طال انتظاره بني قائدين مارونيني على  -الديسبورا 

أكتافهما تقع مسؤولية املبادرة إلنقاذ لبنان من براثن الضياع ومن تداعيات األزمات الدولية 
واإلقليمية.  كم أمتىن، ان ينجح هذا احلوار وان يتوسع ليشمل كافة القيادات املسيحية حفاظاً 
على التنوع وعلى أمهية االعرتاف بقدرات كافة االفرقاء كوم مرجعيات فاعلة ذات تاريخ فاعل 
يف لبنان، ويف طليعتهم حزب الكتائب اللبنانية وتيار املردة وحزب الوطنيني االحرار، باالضافة اىل 

 القيادات املستقلة وهي معروفة.
اا صرخة من الكنيسة املارونية يف االنتشار، اا أمنية جمتمع ماروين يف العامل، اا حالة يشتاق اليها 
موارنة الداخل الذين يتعرضون للتحديات املصريية ويشعرون باالحباط. صرختنا هذه نضمها اىل 
رغبة ومواقف غبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي عمل ويعمل جاهدا من أجل 
وحدة املوقف وخالص لبنان، وهو متأكد ان املوارنة هم نقطة االرتكاز ألم وجدان الوطن 
وضمريه احلي، وعليهم يُبىن مع شركائهم يف املواطنة، لبنان اجلديد احملافظ على تارخيه العريق 

 وعلى جغرافيته املميزة وعلى استقالل لعبت بكركي الدور األكرب يف اجنازه.
يف الزمن الصعب، حتتاج األوطان اىل قادة منقذين يتصرفون على قدر املسؤوليات التارخيية. كما ان 
الطوائف حتتاج اىل قادة يتحلون باالنفتاح والنفحة الرسولية اليت تساهم يف بناء الوحدة ضمن 
التعددية. وألن األوطان حتتاج اىل قادة وليس اىل رؤساء عاديني، وانتما من طينة هؤالء القادة 

 الرجال وعليكما االعتماد، نرجو أال تذهب آمالنا أدراج الرياح، فيذهب لبنان يف مهب الريح. 
واننا اذ نرفع الصالة يف عيد ابينا القديس مارون من اجل الكنيسة املارونية وابنائها، نطلب منه ان 
 يشفع بنا مجيعا فيكون التالقي واحلوار السبيل االول والدائم ملعاجلة املشاكل ومواجهة التحديات.

 
 2015شباط  5سدين يف 

 
 +المطران انطوان شربل طربيه
 راعي األبرشية المارونية في أوستراليا
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 لمناسبة عيد القديس مارون 

 شربل طربيه-رسالة مفتوحة من المطران أنطوان
 الى كل من  

 دولة الرئيس العماد ميشال عون  والدكتور سمير جعجع 
 
 
جئت اليكما يا دولة الرئيس ميشال عون، ويا حضرة احلكيم الدكتور مسري جعجع، ملناسبة عيد   

القديس مارون، ويف قليب صالة، ويف أعماقي كما يف اعماق الُكثريين من املوارنة امل ورجاء، ويف 
قناعيت إميان بانكما تدركان متاما حجم املخاطر اليت تواجه منطقة الشرق األوسط بشكل عام 
ولبنان بشكل خاص وما يشّكل هذا الوضع املتأزم واخلطر من تداعيات كبرية على الوطن ووجوده 
وعلى الكنيسة ورسالتها. والكنيسة املارونية اليت هي يف اساس قيام الوطن اللبناين كما تعلمون، 
تتطلع اليكما النكما حمط انظار املوارنة من مقيمني ومغرتبني الذين يعتربون اللقاء بينكما بارقة امل 
تنبؤ بانطالقة مرحلة جديدة من احلياة السياسية وتؤسس الستعادة القرار املسيحي والذي من دونه 

 ال قيام للدولة يف لبنان.
ولبنان الدولة والكيان ال ميكن ان يكون ويستمر اال على مبدأ احرتام احلريات العامة وحقوق االنسان 
ألن احلرية اليت ناضل من أجلها أجدادنا وآباؤنا وواجهوا االضطهادات واالحتالالت والغزوات 
والوصايات عرب التاريخ اىل اليوم، ال ميكن التخلي عنها او التغاضي عّما يهددها من الداخل او 
من اخلارج. ان لبنان املنقسم يف الداخل عموديًا وأفقيًا واملهدد خارجيًا بالكثري من املخاطر 

 والتحديات، ينتظر منا مجيعاً ان نتحلى بالشجاعة لنقدم التضحيات والتنازالت مهما عظمت
ففي هذا العيد املبارك، أضرع اىل اهللا كي يتم اللقاء بينكما وتنجحا يف التوافق على املسلمات الوطنية 
ويف طليعتها رئاسة اجلمهورية، ألن يف ذلك اعادة اعتبار لدور املوارنة واملسيحيني يف هيكلية الدولة 
ضمن احرتام التعددية واللعبة الدميقراطية واالنفتاح على شريكنا اآلخر بشقيه السين والشيعي 
وكذلك الدرزي. أا مسؤولية  احلفاظ على أهم مثلث يف لبنان الوطن والكيان: رئاسة اجلمهورية، 

 وبكركي املرجعية الوطنية الروحية والتارخيية، وقيادة اجليش.
أصلي من أجل طي صفحة املاضي بينكما، كليا وبشكل ائي، ألنه قد ان االوان لتخطي اخلالفات 
والنزاعات السياسية، والنظر جبدية لوضع خطة عمل تضمن مستقبل اللبنانيني يف وطنهم، وتكون 
حافزا العتماد اسلوب جديد يف العمل السياسي والوطين، كون القادة املوارنة مسؤولون قبل غريهم 
عن اخراج لبنان مما يتخبط فيه من شلل سياسي وهشاشة امنية، وحيّصنوه ضّد امواج االرهاب 

 العاتية االتية اليه .
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ومَع قرِع أجراِس العيِد يف امليالد، أمتىن لكم مجيعًا املزيَد من النـَعِم والربكاِت يف هذه األعياِد املقدسة، 
مَعكم وألجِلكم مجيعاً، ُمردداً مع القديِس  وسنًة جديدًة مليئًة باخلِري والسالم. وأرفُع صالَة ُشكٍر هللا

بولس: "مألُكم إلُه الرجاِء كل فرٍح وسالٍم يف إمياِنكم، لتْزدادوا يف الرجاِء بُقوِة الروِح القدس" (روما 
١٣/ ١٥.(  

 ُولد المسيح! هللويا!

  ٢٠١٤كانون األول   ٢٤سيدين يف 

 شربل طربيه -+ المطران أنطوان 

 راعي أبرشية اوستراليا المارونية 
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فعلى أُسِس الشركِة واحملبة، متتد جسوُر التواصِل بني املوارنِة يف لبنان، وإخوِم يف بلداِن االنتشاِر 
خصوصًا يف اوسرتاليا، لتكوَن الرعيُة واحدًة لراٍع واحد. ومع جتديِد الشكِر للرب على جناِح هذه 
ُد الشكَر باِمسكم لصاحِب الِغبطِة والنيافِة  الزيارِة التارخيية، وحتقيِق أهداِفها الرعويِّة والرسولّية، أجد
على زيارتِه ألبرشيِتنا، متمنيًا له أعيادًا مباركة، وأشُكر بالتايل احلكوماِت يف الوالياِت األوسرتالية 

 واحلكومَة الفدرالية، على احلفاوِة واإلهتماِم الذي أظهروه لنا خالَل الزيارة. 
إين أشكر بالتايل أبناء األبرشية وأصدقاَءهم، وكل شخٍص ومؤسسٍة ورعيٍة ومجعيٍة سامهت من بعيٍد أو  

قريٍب بإجناِح الزيارة، من خالِل التحضِري والقياِم باإلحتفاالت، أو من خالِل املشاركِة بالصلواِت 
واملناسبات، أو عَرب العمِل التطوعي، واملساعدِة يف خمتلِف اللجان، أو من خالِل التربعاِت املاديِة 
السخية. فروحيُة الوحدِة والعطاِء والتعاوِن اليت شِهدناها بامتياٍز خالَل الزيارة، عّربْت عن فخرِنا 

  باالنتماِء إىل كنيسِتنا املارونية. 
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فامليالٌد مناسبٌة لنا لتفعيِل برنامِج األولوياِت الرعويِة السبِع يف أبرشيِتنا واليت أطلقناها يف السنِة 
ال ُتشّكُل فقط   املاضية. وألن الشبيبَة حتتل األولويَة الثانيَة يف هذا الربناَمج، كوَا

مكونًا أساسيًا يف مستقبِل اتمِع والكنيسة، بل هي ضرورٌة حيويٌة وقوٌة روحّيٌة وحاجٌة 
جوهريٌّة يف حاضِر احلياِة الرعويِّة والكنسّيِة واإلجتماعّية. ُولدت فكرُة املؤمتِر األوِل 

ُعنوان: "لُنشرْق  حتتَ  ٢٠١٥متوز  ٢٦إىل  ٢٤للشبيبِة املارونية، والذي سُيعَقُد من 
ألن النوَر قد واىف" فتلتقي شبيبتُنا، بعُضها مع البعض، على َهْدي أنواِر  وننهضْ 

والطموحات، ويقفوَن  التطلعاتِ  خمتَلف ويستعرضونَ  امليالد، ويتبادُل الشباُن اخلُربات،
عند التحدياِت اليت يواجهوَا يف عاِمل اليوم، ساعَني إىل حتديِد شخصيِتهم الكنسّيِة 

قِبلة.
ُ
 االوسرتالّية، وإبراِز هـُـويِتهم املارونّية، كخارطِة طريٍق للمرحلِة امل

وال يسُعين يف هذه املناسبِة املباركة، واليت فيها ما زلنا نعيُش فرحَة زيارِة ِغبطِة أبينا البطريرك  
تشريَن األول إىل  ٢٤الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إىل أبرشيِتنا، واليت كانت من 

اإلهلية، اليت رافقْت ودبّرْت هذه  العنايةِ  إىل ُشكرٍ  تشريَن الثاين، إال أن أتوجَه بصالةِ  ٧
وحيويًة روحيًة ألبناِء كنيسِتنا املارونيِة هنا يف  الزيارة، لتكوَن باعَث رجاٍء، وجتديَد إمياٍن،

اوسرتاليا، ولتشكَل بالتايل بارقَة أمٍل وعزاٍء وتضاُمٍن مع إخوتِنا املسيحيَني املضطهديَن 
 يف بُلداِن الشرِق األوسط، وخصوصاً يف العراِق وسوريا.
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  فأنتم يا شباَب وشاباِت أبرشيِتنا املارونيِة احلبيبة،
أنتم شبيبُة الرجاء، أُكنتم يف جماالِت العمِل والعطاء، أم ما زلُتم ُطالبًا على مقاعِد الدراسِة  . أ

 مع اآلخرين. والتحصيِل العلمي واألكادميي يف إطاِر سياسِة االنفتاِح والتفاُعلِ 
أنتم شبيبُة الفضيلِة والقيم، أكنُتم ما تزالوَن يف مسريِة متييِز دعوِتكم املسيحية، أم أنكم لبيُتم نداَء  . ب

الرب إىل التكرس يف اخلدمِة الكهنوتية، أو احلياِة الرهبانّية، أو انطلقُتم التباِع يسوَع على دروِب 
  احلياِة الزوجيِة والعائلية.

أنتم شبيبُة احملبِة والرمحِة، أكنُتم ما زلتم تبحثوَن عن أفضِل الطُرق، لَعيِش احملبِة ولرتمجِتها أعماَل خٍري  . ت
ورمحٍة، أم أنكم أصغيُتم إىل نداِء إخوتِنا الفقراِء واملهمشَني واملشرديَن الصارخَني: "يا ابَن داوَد 
ارْمحنا"، فانطلقُتم ُرُسَل رمحٍة إليهم يف خمتَلِف قطاعاِت العمِل اخلريي واإلنساين، خصوصًا مع ِفَرِق 

  الرسالِة املارونيِة يف أبرشيِتنا.
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ني: "اُد هللا يف الُعلى وعلى  لَني ُمرمنهذا هو فرُح امليالِد العظيِم اليت نقلته مالئكُة السماِء إىل أرِضنا ُمهل
 األرِض السالم، والرجاُء الصاحلُ لَبين البشر."

 
إىل شبيبِتنا، رجاِء كنيسِتنا ألقوَل هلم: أنتم  واليوَم يف هذه املناسبِة امليالدية، أحب أن أتوجَه بنوٍع خاّص ٍ
واحُة التفاؤل، وحموُر النشاط، ورايُة اإلراداِت الصاحلة، فما أمجَل أن تتوجُهوا إىل الرب يسوَع يف عيِد 
امليالد، سائليَنه أن حيّوَل تفاؤَلكم الطبيعي إىل رجاٍء مسيحي وطيد، ونشاَطكم احليوي إىل قيٍم وفضائَل 
ضحي الذي يُعطي ذاَته ومن 

ُ
إنسانيٍة ومسيحيٍة َتْسَعْوَن لعيِشها كل يوم، وإراداِتُكم الصاحلَة إىل اُحلب امل

ذاتِه دوَن حساب. إا أمجُل هديٍة تقدموَا للرب يف عيِد امليالد، عندما تنطلقوَن يف مسريِة التغلِب على  
ُد عيَشنا للرجاِء واحلب والفضيلة، يف قلِب جمتمِعنا وكنيسِتنا. ما وَمن يُهد كل  
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 الرسالة اليت وّجهها 
شربل طربيه-املطران انطوان  

 اىل أبناء الكنيسة املارونية يف أوسرتاليا
2014مبناسبة عيد امليالد   

 
 "شبيبتُنا رجاُء كنيسِتنا"

 
احتفالُنا السنوي بعيِد امليالد، ليس جمرَد ذكرى نستعيُدها أو قصًة نرّدُدها، أو أسطورًة ُنكّرُر مغزاها أو 
متثيليًة نرغُب مبشاهدِا، بل هو حَدٌث، ال بل، أعظُم حدٍث شِهَده تاريُخ اإلنساِن والكون، حيِمُل 

ْسرتِنا البشرية، وبُعدًا الهوتياً يف طّياتِه بُعَديِن أساسيني: بُعدًا تارخييًا يَروي لنا ميالَد ابِن اِهللا يف أُ 
عِجزُة الكربى والُبشرى الُعظمى اليت حنتفُل  اا يَروي لنا ميالَد اإلنساِن يف أحضاِن اُألسرة اإلهلية.

ُ
امل

أصبَح له وجٌه إنساين بيسوَع املسيِح، ربنا املولوِد يف بيَت حلم، من الطوباويِة  ا يف امليالد: فاهللاُ 
 أيضًا بيسوَع املسيِح املولوِد مَن اِهللا اآلِب قبَل كل مرَمي البتول، وباملقابِل أصبَح لإلنساِن وجٌه إهلي

  الدهور.
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مقّصًرا، أحّبائي، إذا أنهيت هذا اإلحتفال من دون أن أشكر حضوركم المصّلي. سأكون 
، اّلذي وللمّرة األولى يكون بيننا، NSWوأشكر خاّصًة حضور الّسّيد دايفيد هورلي، حاكم والية 

 وكّل أعضاء مجلس الّنّواب المحترمين، والمجالس المحّلّية، واإلعالمّيين واألصدقاء األعّزاء.
كما أوّد أن أشكر كّل اّلذين تعبوا في الّتحضير الحتفال الّليلة، أخّص بالّذكر المونسنيور  

عّمانوئيل صقر، كاهن هذه الكاتدرائّية وكّل الكهنة المعاونين في الّرعّية، وبالّتالي سّيدات الّرعّية 
 وكّل من ساعدهم، خصوًصا الّرابطة المارونّية، وسّيدات اإلنجيل. إّني أحّييكم وأشكركم.

وفي الختام أطلب شفاعة القّديس مارون من أجل كّل المكّرسين. خصوًصا أّن قداسة البابا  
سنة خاّصة للّصالة من أجل المكّرسين في كّل العالم. إّن اهللا دعى  2015كان قد أعلن سنة 

على مّر العصور، لعيش الفضائل اإلنجيلّية الطاعِة والعّفِة والفقر بمحّبٍة وٕايمان. رجاًال ونساء 
وخالل سنة الحياة الُمَكرسة هذه، نشكر اهللا خاّصًة على كّل الجمعّيات والّرهبانّيات في األبرشّية، 
اّلذين يقومون بعمل رعوي عظيم في مجتمعنا وجاليتنا ويشهدون بإيمانهم. فلنصل من أجل المزيد 
من الّدعوات، على مثال القّديس مارون، ناهجين حياة القداسة، مقّدمين ذواتهم للّرّب، فساعدوا 

 بإيصال الكثيرين إلى اإليمان الحقيقّي باهللا. آمين.
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في هذه الّليلة أيًضا نصّلي من أجل أوستراليا لكي تستطيع المحافظة على استقرارها. نشكر 
الّرّب على أّن عائالتنا تعيش بسالم في هذه البالد، جنًبا إلى جنب مع الّشعوب األخرى، حيث ال 
تمييز طائفي وال خوف من ممارسة شعائرنا الّدينّية. فاألعمال الّتخريبّية ضّد األماكن أو الّرموز 
الّدينّية، مثل تلك اّلتي حصلت في كنيسة مار شربل مؤّخًرا، ال مكان لها في مجتمعنا األوسترالي، 

 كما نرفض أن تحصل في أّي مكان من العالم وعلى الجميع إدانتها.
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أخوتي وأخواتي، منذ فترة وجيزة، سمحت لي الفرصة أن أشارك في بعثة أساقفة الكنيسة 
الكاثوليكّية ومجلس أساقفة الكنائس الّشرقّية في كل من أوستراليا ونيوزيالندا إلى لبنان والعراق في 
شهر كانون األّول من الّسنة الفائتة. وكّنا قد تأّثرنا كثيًرا بالّنازحين والّالجئين اّلذين قابلناهم، ليس 
فقط نظًرا ألوضاعهم المعيشّيِة الّصعبة، بل أكثر من ذلك نظًرا لقّوِة إيمانهم وشجاعتهم في 
مواجهة اإلّضطهاد. فقد قالوا لنا: يمكن لإلرهابّيين أن يسلبوا مّنا كّل مل نملك ولكن ال يمكنهم 

 يسلبوا مّنا إيماننا بالّرّب يسوع المسيح.
نصّلي ألجلهم وألجل إحالل الّسالم في الّشرق 
األوسط، حيث شاهدنا مؤّخًرا الجريمة البربرّية اّلتي 
ُنفذت بإعدام الّرهينتين اليابانّيتين والّطيار األردنّي. 
نحن ندين هذه الجرائم ضّد اإلنسانّية، ونصّلي من 
أجل أن تحّل الّرحمة والّشفقة في قلوب أولئك اّلذين 

 يمارسونها، ولعّلهم يدركوا أّنها جرائم ضّد اهللا.

لبنان، حيث تحتفل الكنيسة اليوم بعيد القّديس مارون، ليحل فيه وطننا ذكر أيًضا بصلواتنا 
اإلستقرار والّسالم. ونصّلي باألخّص من أجل غبطة ونيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس 
الّراعي، راعي الكنيسة المارونّية، طالبين من اهللا بشفاعة القّديس مارون أن يمنحه الّصّحة الجّيدة 
لكي يستطيع متابعة خدمته للكنيسة. كما نصّلي أيًضا من أجل الحوار القائم بين كّل األحزاب 
الّسياسّية في لبنان، باألخّص بين القيادات المارونّية. وبهذه المناسبة، أوّد أن أخبركم بأّني وّجهُت 
رسالًة مفتوحة لدولة الّرئيس العماد ميشال عون والّدكتور سمير جعجع، راجًيا منهما أن يلتقيا في 
أسرع وقت ممكن للبدء بصفحٍة جديدٍة من الحياِة الّسياسّيِة لمصلحِة كّل الّشعب الّلبنانّي. إّنه من 
أولى واجباتهما العمل على حماية لبنان والمسيحّيين في الّشرق األوسط من اإلرهاب المتمّثل 

 بداعش والحركات المتطّرفة اّلتي تدّمر المنطقة.
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حول أهّمّية اإلنتماء إلى الكنيسة المارونّية، أصدرنا كتاًبا عالي والتّنشئة ولتتويج الّتوعية 
الجودة بعنوان: "الكنيسة المارونّية: جذور ورسالة". بالّطبع ال أقارن هذا الكتاب بالّصليب أو 
أيقونة العذراء أو بالكتاب المقّدس، وهذا ما نجده في كّل بيت ماروني، ولكّنه يشّكل شهادة قّيمة 

 ومفيدة لكنيستنا، كواقع حّي متجّذر في الّتاريخ، يجب أن يتواجد في كّل بيت ماروني.
وأرغب بأن أرّكز على البعد األخير في موضوع اإلنتماء أال وهو تسجيل الموارنة 
األوسترالّيين في لبنان. أدعو الجميع لدعم مكتب المؤّسسة المارونية في العالم الموجودة هنا في 

سنة التسجيل (اإلكتتاب). إّنه لشرف وامتياز للمتحّدرين من  2015سيدني، واّلتي أعلنت سنة 
أصل لبناني بحمل جنسّية قّديسينا: شربل، رفقا، نعمة اهللا، األخ إسطفات، أبونا يعقوب والبطريرك 
الّدويهي. إّنها الّطريقة الُمثلى لدعم الكنيسة والمسيحّيين في لبنان والّشرق األوسط عندما نتسّجل 

 ونصبح مواطنين مثلهم.
ويشّكل اإلستعداد المجمع األبرشي الّرعوي األولوّية الّسابعة، فالّلجنة اّلتي تحّضر وتعمل 
على تنفيذ المجمع تواصل عملها. والمجلس األبرشي الّرعوي سيكون الّرائد في هذا المجال 

األوسترالي للمهنّيين المؤسس حديثًا، واّلذي يعمل بدوره على جمع  -مدعوًما بالمجلس الماروني 
 كّل المهنّيين الموارنة مًعا في مجلس واحد يمّكنهم من خدمة الكنيسة، فتتغّذى من هذه الخدمة.
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اإلهتمام بالمسّنين هو رابع األولوّيات، ونحن نعمل على هذا الموضوع منذ اليوم األّول 
النتخابي أسقًفا. والمشروع األّول هو إعادة افتتاح وتطوير دار المسّنين في سّيدة لبنان، آملين أن 

. وبالمناسبة أوّد أن أشكر رئيس الحكومة الفدرالي الُمَمثل 2016يصبح جاهًزا في نهاية سنة 
 بصديقنا العزيز فيليب رودوك، على المنحة الكريمة التي جعلت من هذا المشرع ممكًنا.

وتأتي بالّتالي القضايا اإلجتماعّية الملّحة: فبعد سنة من البحث والجهد، وجدنا المكان 
المناسب. وقامت األبرشّية، بالّتعاون من جمعّية الحصاة البيضاء، بشراِء أرٍض مساحتها أكثر من 

، واّلتي أطلقنا عليها إسم رسالة قاديشا. والمشروع األّول هو Bilpinفي منطقة  2ألف م 400
مركز الحصاة البيضاء المخّصص إلعادة تأهيل المدمنين، وبذلك نستطيع المساهمة في معالجة 
هذه المشكلة المنتشرة في جاليتنا بشكل واسع. وأرغب باإلشارة إلى أّن هذا المشروع هو في طريقه 
إلى التحّقق، وجمعّية الحصاة البيضاء ترغب باستضافتكم في عشائها الّسنوّي األّول في األّول من 

 شهر آذار، وكّلنا مدعّوين لدعم هذه الّرسالة الّسامية.
األولوّية الّسادسة حول أهّمّية اإلنتماء للكنيسة المارونّية: كما تعلمون، هناك انتشار واسع  

، إّنما في مختلف الواليات في أوستراليا. ولكي نصل للجميع، NSWللموارنة: ليس فقط في والية 
بدأنا العمل على تأسيس رعايا جديدة، وقد نجحنا إلى اآلن بتأسيس رعّيتين جديدتين: رعّية مار 

والمزيد من الّرعايا في طور التأسيس  .Auburn، ورعية القّديس رومانوس Perthشربل 
لإلستجابة لحاجات الجالية المارونّية العزيزة. كما أّننا عملنا على تحويل مجّلة األبرشّية مارونيا 
إلى مجّلة إلكترونّية تصل إلى بريدكم اإللكتروني، بذلك يمكننا أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من 

 المؤمنين، باإلضافة إلى العدد السنوي اّلذي ُيطَبع وُيَوزع عليكم.
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مًعا نهتم بكهنِتنا، أّوًال بإنشاِء صندوِق تقاعٍد لسد حاجاِت تقاعِدهم، وبالّتالي، وبعَد طوِل 

 انتظاٍر، سيتم بناَء بيِت الكاهِن في كاتدرائّيِة سّيدِة لبنان وأعماُل البناِء ستبدُأ قريًبا.
الّشبيبُة هي األولوّيُة الثانيُة، وهنا علي أن أحّيَي لجنُة شبيبِة األبرشّيِة على أداِئها وعمِلها  

الروحي في كل أنحاِء األبرشيِة، وأشكُرُهم باألخص على الحفِل الرائِع اّلذي حضروه لزيارِة 
البطريرك. وبالمناسبِة، أود أن أذكَر باالستعداِد لمؤتمِر الشبيبِة في شهِر تّموَز من هذا العام، كما 

 التنشئُة الّدينّيُة اّلتي نقوُم بها في سّيدِة لبنان واّلتي توسعت بشكٍل كبيٍر جدا.
التّنشئُة الّروحّيُة للعائالِت هي ثالُث أهداِفنا: فنعمُل اآلَن على تشجيِع وتطويِر الفرِق 
ا لبرامِج التحضيِر  الّرسولّيِة في الّرعايا كاّفًة، باألخّص فرُق الّسّيدِة. كما أننا أعطينا اهتماًما خاص
للّزواِج، والّرياضاِت الّروحّيِة للمتزّوجين. وبالمناسبِة، أرغُب أن أشيَر بأن غبطة البطريرك هو 
عضو في سينودوس العائلة اّلذي بدأ أعماله في الّسنة الفائتة وسيستمّر لعّدة سنوات، بحيث أّن 

 البابا فرنسيس كان قد أعطى الحياة العائلّية أولوّية في جدول أعماله الّرعوّية.
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سنٍة في المنطقِة المعروفِة اليوَم ببراْد في سوريا. لقد  1600توّفَي القّديُس مارون منذ حوالي 
كان ناسًكا يعيُش حياَة زهٍد مثالّيٍة، فأعاَد الكثيريَن إلى اإليماِن المستقيِم، إذ كان مثاًال لعيِش 
المحّبِة ونقِل البشرى الساّرِة. عاَش الناسُك والكاهُن مارون حياَة صالٍة وتقّشٍف، ناشًرا كلمَة اِهللا 

 ومحّوًال قلوَب وعقوَل الكثيريَن إلى اإليماِن المستقيِم.
واليوَم وبصفتي راعَيُكم بنعمِة اِهللا، أغتنُم هذه الفرصَة السعيدَة ألختصَر لكم المسيرَة التي 

. لقد كانت مسيرُة أمانٍة وانفتاٍح، 2013قْمنا بها منذ أن توّليُت منصَب الّرعايِة في حزيران سنة 
 ورحلُة حج فيها الّصالِة واألولوّياِت الّرعوّيِة، وقد قْمنا بها معكم أنتم يا أبناَء هذه األبرشيِة الحبيبِة.

عن برنامٍج يتضّمُن سبَع  2013لقد أعلنُت لكم، في عيِد انتقاِل الّسّيدِة العذراَء سنة  
أوالوّياٍت رعوّيٍة تغّطي اإلحتياجاِت الكبرى في كنيسِتنا، سنعمُل على تحقيِقها مَعُكم وألجِلُكم، كما 

 ينيُر اإليماُن حياَتنا دوَن أن نراُه.
ألولوّيُة األولى هي الكهنُة والّدعواُت الكهنوتّيِة، بحيُث أن العمَل جاٍر على تحضيِر الكهنِة 
اليوَم، بناِء وتخطيِط لمستقبٍل روحي في أبرشّيِتنا مليٍء بالثّقِة وٕاّني بفرٍح كبيٍر أقوُل لكم أّنه أصبَح 
راِن للّدخوِل إلى المدرسِة  لدينا اليوَم سبعَة طّالٍب إكليريكّيين، إثنيِن منهم هم من أوستراليا ويتحض
اإلكليريكّيِة في أوستراليا بعد أسبوٍع من اليوِم. أِضْف إلى ذلك طالَبين إكليريكيين يعيشان حاليا في 
بيِت مارون في ستراثفيلد حيث يمّيزاِن دعوَتهما الكهنوتّيِة ويخُدماِن األبرشّيَة، باإلضافِة إلى 
شدياَقين في لبنان، وطالٌب إكليريكي آَخر من كانبيرا سُيرَسُم قريًبا َشدياًقا ليخُدَم الجماعِة المارونّيِة 

 في كانبيرا.
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 إخوتي وأخواتي بالّرب يسوع المسيح،
 

مّرًة جديدًة، نحن أبناَء الكنيسِة المارونيِة، مع 
أصدقاِئنا، نجتمُع في كاتدرائّيِة القّديِس مارون 
التاريخّيِة. إّنها لمناسبٌة ممّيزٌة في هذا اليوِم المبارِك، 
مناسبُة مروِر خمسين سنٍة على هذا البناِء الجديِد. 

، وهذه الكاتدرائّيُة المجيدُة ال تزاُل مكّرسًة لخدمِة اِهللا والموارنِة. إّنها تقُف كنصٍب  نصُف قرٍن مر
تذكاري لّلذين اختاروا المسيَر على خطى القديِس مارون، وكانوا شهوَد إيماٍن بالّرب في العالِم. 
َد اسَم اِهللا، واُهللا لديه هدٌف ثابٌت بحسِب إنجيِل اليوِم أال وهو تمجيُد  إنها واقفٌة صامتٌة لتمج
اسِمِه: ليس باإلحتفاالِت الصاخبِة وحشوٍد غفيرٍة، بل بخدمِته بتواضٍع ومحّبٍة. وكل من يخدمني 

 ).12/26يكرُم اُهللا اآلب (يو 
لدينا أمثلٌة كثيرٌة عن هذه الخدمِة في تاريِخ كنيسِتنا، ولكن القديَس مارون، شفيُع هذه 
الكاتدرائيِة وأُب كنيسِتنا المارونيِة، هو المثاُل األفضُل ليس لنا فقط، إّنما للكنيسِة الجامعِة 
أيًضا، اّلتي كّرمْته بوضِع ُنُصٍب َتذكاري له في آِخِر مكاٍن ُمتاٍح في ساحِة القّديِس بطرَس في 

 الفاتيكان.
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