
 حياتنا في "أنت أخي" 

 
 

 2018كانون األول  في خدمة حياة كريمة للشخص المصاب بإعاقة  
 

 
 منشكرك يا مريم ألنّك قلتي "نعم"... 

 منشكرك يا يسوع لهالحب العظيم....

 

 

 

 

 

 

في مريم فقط، يمكننا أن ندع الروح 

القدس يحّولنا حتى ال يبقى فينا إالّ 

وبكل ، فنستطيع أن نكون يسوع الحي،

 شفافية، على صورته.

 إيفون شامي

سة  المؤّسِّ

 

 

 

بشكرك يا يسوع لكل الحب والسالم 

والرجاء. ساعدني إقبل، من خالل والدتك، 

حنان هللا بيّنا، تإقدر إنقلو لكل شخص حّدي. 

كل واحد منّا بحاجة كبيرة لحضورك، 

 لطيبتك، احبّك ولحنانك.

الحياة بشكرك يا يسوع لطيبتك، ألعجوبة 

 اللي عم تتجّسد كل يوم،

ً بتحبني، كل  بشكرك على حبّك. إنت دايما

يوم، حتّى وقتا شّك، وقتا ما حب كفاية، وقتا 

 أعمل الشر أو وقتا إحكم عل آخرين.

ساعدني يا يسوع إنّو إفتح قلبي وإستقبل 

 رحمتك تصير إشبهك،

ساعدني إستقبل صعوباتي وحدودي بكل 

 شجاعة،

 متل ما إنت حبّيتني. ساعدني تحب قريبي

يا يسوع، متل سمعان، اعطيني النعمة 

 تشوف خالصك، تإلتقي فيك !

 إفتح عيوني لحضورك، لحنانك ولحبّك.

 إفتح قلبي إلك !

 ميالد مجيد وعام سعيد

 روال نجم

 رئيسة ومديرة عامة

 

منشكرك يا مريم لكل الطاعة، وكل 

التواضع وكل الثقة واإليمان ولكل 

 حفظتيها بصمت.األمور اللي 

 

 بشكرك يا مريم !

بالطاعة اللي أظهرتيها، عم بتعلّميني 

 كيف جابه تحّديات حياتي.

بتواضعك، عم بتعلّميني أكتر إقبل 

حدودي، وكيف واجه كبريائي، 

 إّدعاءاتي، وحب الذات،

بثقتك، عم بتعلّميني كل يوم كيف جابه 

 قلقي وخوفي،

بصمتك، عم بتعلّميني كيف أصغي 

حب اللي ساكن بقلبي، أصغي لصوت ال

 وكون حاضرة أكتر لآلخر.

بشكرك يا مريم ألنك قلتي نعم، ألنك 

قبلتي حنان هللا بوالدة يسوع، اإلبن 

 الحبيب، ليخلّصنا من خطيّتنا.

    

  

ًّ فرحة عيد الميالد  شبيبتنا المصابة بإعاقة في انتظاركم لنتشارك سويا
ً  10ساعة لاابتداًء من  1ك  20الخميس   .بيت الحنيّة بلونة في معاً""الميالد عيش نهار :  صباحا

 .سيسوبيل و"أنت أخي" في دير سيدة اللويزة في الزوق عائلةب.ظ : قداس عيد الميالد مع  ٥الساعة  1ك 21الجمعة 

 .قبل الظهر : "يسوع جايي لعنّا"، زيارة شبيبتنا المصابة بإعاقة في بيوتهم 1ك 2٤ اإلثنين

 .في بيت الحنيّة بلونة ۳0:11مساًء : عشاء العيد يليه قّداس الميالد عند الساعة 8إبتداًء من الساعة  1ك 2٤ اإلثنين

 !  نائبيتنا مفتوح" الستقبال كل أصدقا: "1ك 2٥ الثالثاء

 .مريم بالقداس اإللهي لتهنئة العذراء معاً حريصا لنحتفل  –ق.ظ : القونا على سيدة لبنان  11الساعة  1ك 2٦ األربعاء

  في بيت الحنيّة ثم اإلحتفال بعيد رأس السنة 00:11مساًء : عشاء العيد يليه القّداس اإللهي الساعة 8إبتداًء من الساعة  1ك ۳1 اإلثنين

 ! نائبيتنا مفتوح" الستقبال كل أصدقا: "2ك 1 الثالثاء



 خاصةً أنماذا تنتظر شبيبتنا 

 لعنّا؟"" يسوع جايي 

يأتي "كل سنة، في الرابع والعشرين من كانون الثاني، 

كيف تتم هذه الزيارة ؟  "يسوع عند الشبيبة في بيوتهم.

خالل وقت الصالة، يتناول شبيبتنا القربان المقدس، مع 

أهلهم الذين ال يستطيعون حضور قداس العيد. وتأتي 

ة من بعدها اإلحتفاالت، عندما يطّل بابا نويل مع هديّ 

من الشبيبة، خاصةً  العيد. هذه الزيارة منتظرة كثيراً 

أنطوني الذي ال يرضى بالذهاب إلى عطلة العيد قبل 

أن تتّم الزيارة فيعبّر بقوله : "ما أفرح به كثيراً هو 

عندما يبارك األب منزلي. وكم أتمنّى أن يبقى 

 !" أصدقائي عندي لوقت أطول

الزيارة التي  الصالة والعيش المشترك هي ركائز هذه

تلمس عمق قلوب شبيبتنا. هم يعبّرون عن عطٍش كبير 

هلل. مارسيلينو يشعر بفرح أنه مدعوم بالصالة. ريتا 

خ. تضع كل تركيزها في المسيح : " األهم هو عندما 

يجيء يسوع إلى قلبي." والذي تتمنّاه في السنوات 

المقبلة هو أن تصلي لفترة أطول مع الجميع. هذه هي 

 ً  رغبة إيلي ش. أيضا

 

 األهم هو عندما

.يجيء يسوع إلى قلبي. ريتا خ  . 

 

في الجولة لتعطي هذا العام، توّد جومانة المشاركة 

إلى الشبيبة أصدقائها. أما جوسلين فهي بشوق السعادة 

لتستقبل أصدقائها في بيتها، ويهّمها كثيراً أن تتلقّى 

هديّة العيد... أكثر ما يسعدها هو أن تحصل على 

 صورة العذراء. 

 

شكراً شبيتنا، ألنه عندما نتشتّت بمصاعبنا ومشاكلنا، 

تبيّنون لنا كيف نضع يسوع في صلب حياتنا. ليت هذا 

"الميالد الجّوال" يساعدنا أكثر على حمل فرح والدة 

 المسيح للجميع، وخاصةً في ما بيننا.

 

 

 الميالد في "بيت الحنيّة"

ً بفرح.  في بيتنا، نسعى كل يوم لعيش األمانة لرسالة "أنت أخي" أال وهي العيش معا

"إن ميالد يسوع ليس بحدث سنوي يتكّرر ! إني أعيش الميالد كل يوم،  : فادي يقول

ً فرح ميالد يسوع بوأشعر  عندما أضعه في قلب حياتي. هو حاضٌر ويعطيني فرحه  يوميّا

نحن مدعّوون لعيش  إذاً من خالل كل األشخاص الذين يساعدونني، وقد وهبوا حياتهم." 

 ؟هذا العيش "خينت أتترجم عائلة "أكيف  الميالد كل يوم.

 

، عيد الميالد هو من أجمل األعياد، ألننا نتحّضر بجّو "أنت أخي"في تقول لنا ليال : " 

مهما كانت طاقاته كل فرد  ،كما في العائلة انوئيل".عائلي حقيقي لنحتفل بإستقبال "عم

كعائلة لنُلبِّس  تشرين الثاني، إجتمعنا كلنا 1۳ففي  .يُعطي أجمل ما لديه بالمهام الموكلة إليه

د وكلٌّ على طريقته،  قُمنا ،زينة الميالد "أنت أخي" فريق شبيبة مصابة بإعاقة، بقلٍب واحِّ

بوضع شجرة الميالد والمغارة في كّل  ،بأجواٍء ميالديّة، وزّوار ومتطوعين عمل،

ًّ مهم الطوابق، ُمعلنين للمسيح عن إستعدادنا إلستقباله. ة هذه األوقات التي نمضيها سويا

 مع شبيبتناليتشاركوا جداً والكثير من الزوار، وأغلبيّتهم طالب مدارس أو جامعات، يأتون 

 .أوقاتاً من الفرح وتبادل الخبرات

 صالة، مشاركة، فرح

لعيد الميالد، فكل المشتركين في هذه اللعبة،  اإلستعداد"الصديق الخفي" يسمح للجميع 

رجم بصالة، ببسمة، بخدمة، تاإلهتمام يت هذا يهتّمون بشخص سحبوا إسمه بين كل األسماء.

 إلى خليّة نحل، فيكثر بذلك "أنت أخي"ففي فترة التحضير لعيد الميالد تتحّول بهديّة ما... 

يطفي أجواء ليكون بالمرصاد و الصديق الخفي يأتي عندها ضغط العمل على كل األصعدة.

له  رسلفإيلي يصلي لصديقه ويمن الدعم ويعطي الدفع الالزم لمتابعة العمل بفرح وسالم. 

 ألنهم يجهدون بعملهم بكل محبّة. حلوياتولجميع المرافقين ال

أنت "حتى تلتقي عائلة  غم من المحاوالت الكثيرة لكشفهويبقى أمر الصديق الخفي سّراً بالر

تبقى حيث  ،حول الذبيحة اإللهيّةلفرح والتحّديات، فنبدأ لقاءنا في أجواٍء مليئة با "أخي

الناحية الروحيّة في قلب كل أفراح عائلتنا : "في "أنت أخي" نعطي معنًى لكل األعياد. من 

كثر استعداداً أفبالصالة تتحول القلوب وتصبح  دون الصالة، ال معنى للعيد" تقول ليال.

 إيلي خ "ما اليوم فهو يعني لي الكثير.لي شيئاً، أ يكن يعني الميالد لمف"إلستقبال المخلّص. 

للرابع والعشرين من كانون األول طابع خاص، فالجميع بانتظار هذه الليلة التي سيولد فيها 

الجميع حول  ويلتقيالعمل بارتداء أجمل ما عندهم  المخلّص، يتحّضر الشبيبة وفريق

بداع. بتزيينها المرافقين بإ ير من الحّب، وقامثالمائدة التي قام بإعدادها فريق المطبخ بك

يكّرس الجميع بعدها،  للمشاركة في عشاء العيد.تجتمع العائلة  ،كما في بيوتنا ،الميالدليلة ف

الشبيبة بتطواف وقتاً للسجود أمام القربان المقّدس معلنين استعدادهم لتجسد المسيح فيدخل 

واإلحتفال بالذبيحة  معلنين والدة المخلّص ،ارة والشموعمع الكاهن حاملين طفل المغ

، نكمل دائم إحتفالتستحّق أن نعيشها بوألننا نؤمن في "أنت أخي" أن كل حياة  اإللهيّة.

 سهرتنا في الفرح واإلبتهاج، ونحن نمّجد ونسبّح هللا.

 في منزل ريتا وفادي



 
 

بيتنا، بيت الحنيّةخبار أ  
 
 

من  اإللتزاماحتفلنا بسنوات ، أيلولفي شهر ، شكراً على إلتزامكم في عائلتنا وفي رسالة "أنت أخ" !""

. تهانينا لريتا، لور، "أنت أخي"من أعضاء فريق  17لـ  في عائلتنا سنةخمس إلى خمس وعشرين 

، ليال، مايا، فادي، كميل، نهى، أرزة دياال، جورج، داني، ميشال، ليلى، جان، إيفلين، األب أندريه

،  "خيأ أنت"، على الرغم من التعب. في ، فإن هذه العشرين سنة "مرت بسرعة كبيرةوفقاً لنهىوعزيز! 

رسالة ترّد هي  أنت أخي""يال ، لبالنسبة ل "مختلفة جداً. أطباعمع  أتكّيفمت أن لدّي عائلة ثانية. تعلّ 

. هم هنا أمضيناهلجميع األشخاص الذين التقيت بهم والوقت الذي  ةقلبي. أنا ممتنالموجود في  على النداء

 ." أنا عليه اليوم مافي ساهموا 

ً  "جاي"ر باروكي واين جيلبنظم المدرب   ،في أيلول منتجع ال في أجواء  ".أنت أخيلدعم " رياضياً  يوما

Aquamarina على الرغم  بفرح ن في التدريباتقيوالمراف والشبيبة، شارك هواة الرياضة والمبتدئين

ونيقوال يتحّدى  ،النقال طوني في السباق وهو في الكرسي: كان من الضروري رؤية  من الحرارة القوية

 !والمبتكرة هذه المبادرة السخية على وجاي  ارجيلب مالك جزيالً  ! شكراً المدّربين 

تخلّله عرٌض جميٌل لزينة الميالد يرضي  ،لدعمنا غداءً في شهر تشرين الثاني  نظمت لجنة السيدات

لهذه األنشطة التي  . شكراً حوالفر ت السيدات في ألعاب الطاولة بجو من التنافسوشارك واق.األذجميع 

 ويبقى الشكر األكبر على الوجود المحب لسيدات اللجنة.! على تأمين حياة كريمة لشبيبتنا  تساعدنا

هذه السنة. وفي تشرين الثاني قامت بأولى  لسيدات أبصرت النورلجنة جديدة من انحن فرحون جداً ألن 

نشاطاتها أال وهي حجز لفيلم "كفرناحوم" في صاالت السينما. أيتها العزيزات أليان، ألين، كارال، كاتيا، 

 قضيّتنا. ة "أنت أخي" وشكراً كبيراً لدعمكّن وتبنّيكنّ ماري جوزي، فينوس، مايا وريتا، أهالً بكّن في عائل

في الحادي عشر من تشرين الثاني، شاركنا للمرة الثانية في ماراتون بيروت وقد دعمنا في سباقنا أوتيل 

روتانا. شكراً لكم على وجودكم الداعم وعلى دعوتكم الجميلة لتناول الفطور في األوتيل. كانت فرحتنا 

 كبيرة لمشاركتنا وإياكم هذه األوقات الممتعة.

الحائز على عدة جوائز، من مؤسسة  عازف تشيلّو الفرنسي Louis Roddeلويس رود 

Promusicis  أتي بزيارة إلى لبنان وقد قّرر العودة إلى "أنت أخي" للقيام بحفل صغير لشبيبتنا. فكأن

الزمن توقّف ! تقول مارسيل : "تهيّأ لي أنني عدت صغيرة أستطيع الغناء والرقص." أما مادونا، فلم 

مسكت التشيلو وقام لويس بمساعدتها على العزف. شكراً لويس لهذا الوقت الرائع  تسعها فرحتها عندما

 التي أمضته شبيبتنا. نحن بانتظارك لحفل ثالث في بيتنا !

، شارك فيه أيلول الماضيفي باريس في  بتنظيم سباق تضامني "أنت أخي فرنسا"نا من ؤقام أصدقا

لقد جعلت  !"لم أكن أعتقد أنني سأنجح  عد عودته من فرنسا :نيقوال ومرافقه مروان. عبّر نيقوال قائالً ب

ً  ،". خالل هذه الزيارةيخي فخورة منأأنت " متطوعين سابقين والتقى ب، برج إيفل، مونمارتر زار أيضا

ركة في سباق ثاٍن : المشا اً واحد شيءً  كبيرة وهو ينتظر اليوم كانت فرحة نيقوال ...كانوا قد أتوا إلى لبنان

 من الجمر ! على أحرّ  بانتظار ذلك نحن ،نيقوال . عزيزناقدرته فيلنعترف جميعاً 

في الثامن من كانون األول   قاؤنا بتحضير عشائهم السنويدقام أصدائماً في نشاطات "أنت أخي" فرنسا، 

ين يبذلون جهودهم بكل في باريس لجمع التبرعات لمساندتنا. شكر كبير من القلب لجميع األصدقاء الذ

 مجانية لدعم قضيتنا.

ما نحتاج  لتؤّمن لنا كلست البيت" هي مريم. هي أم عائلتنا. وأمنا حاضرة في كل لحظات حياتنا "

نحن نعمل لنقبل ضعفنا، إعاقتنا، صعوباتنا وهي تقوم دائماً بحّصتها. ما يسعنا  إليه. هي تبقينا بأمان.

إالّ أن نمّجد هللا ونشكر مريم على حمايتها من خالل تكريس عائلتنا لها، خالل القداس اإللهي بختام 

تتجّمع . وعليه، فقد قّررنا أن نوقف نشاطات عائلتنا يوماً واحداً في الشهر : 25يوبيل "أنت أخي" ال

 عائلتنا، شبيبة وفريق عمل لإلحتفال بالقداس اإللهي، للصالة والتعليم والمشاركة... دائماً بفرح !

 

 

 

 



 

 تون من فرنسازوار بيتنا اآل
 

ويستقبلوا كل ما حاضرين ليعطوا من ذاتهم واحدة من أهم رسائل بيتنا، هي أن نستقبل أشخاصاُ لفترات قصيرة وطويلة، راغبين بالعيش في الجماعة، 

 أشخاص آتون من فرنسا للمكوث معنا لفترة سنة. ٥يأتي من حولهم، راغبين في أن ينمو ويجعلوا اآلخر ينمو. هذه السنة يسّرنا أن نستقبل 

ي لمدة سنة ف معنا حاضر وهو. Vannesمن أبرشية فان  Père Jérôme Sécherكنيسة فرنسا ممثّلة خير التمثيل مع األب جيروم سيشي 

 خدمة بيتنا وشبيبتنا.

ً مع بسمته المعهودة! يشاركنا Joachim Ducarougeإكليركية آرس بعثت لنا اإلكليريكي جواكيم دوكاروج  . وهو حاضر لتلبية كل نداء دائما

، ابتسامةعبر األشياء الصغيرة،  عبرالفرح  يُترجم هذاشخصيته الخاصة. بحسب مكانه ويزرع حب هللا له ، كل شخص "خيأ أنت"في إنطباعاته : 

 إقامتي هناإن بداية  شبيبة زمرافقين يستقون من النبع اإللهي.أوقات الصالة ، حيث الجميع ، وبالتأكيد، عبر !  لو خسرتعبر لعبة مع الشبيبة حتى 

ألنه  في سر قلبي؟ " ،يتصرف في داخليالذي هللا  م، أوقوتيهل هي يومياً: ما هي القوة الدافعة الحقيقية ألفعالي ،  النظر في ذاتيتدعوني إلى إعادة 

 (.21: ٦ى يكون قلبك." )متهناك أيضاً كنزك ،  حيث يكون

ً من فرنسا الشاب إيلي صفيأت ً يستفيد من ير من قبل "أنت أخي فرنسا" ليساعدنا في توسيع إطار الدعم اآلتي خاصةً من فرنسا. وهو أيينا أيضا ضا

 ! رالذي يحمل إسمهبيبة وخاصةً إلى إيلي صفيالش أقامته للتعّرف على

ً متطّوعتين من الوفد الكاثوليكي للتعاون .  Œuvre D’Orient ومن مؤسسة  Délégation Catholique de Coopération نستقبل أيضا

كما أنهما من خالل الحياة . حاضرتين للمساهمة في وحدة التواصل والمشاريع Louise Plaigeولويز بالج  Aude de Serrantأود دوسّران 

نى الحياة الجماعيّة، كيف إذا كانت مع شبيبتنا  ؟ اليوميّة تكتشفان غِّ

راً إيّما ، ممرضة، وهي حاضرة معنا لمدة ثالثة أشهر، ليالً تسهر على سالمة وصحة شبيبتنا لتتدّخل عند Emma Parisot باريزو أخيراً و ليس آخِّ

 ! و سهالً  الخدمات الطبيّة. أهالً الحاجة، ونهاراً للمساعدة مع وحدة 

    

 

 نداء
 

ً بحاجة إلى مساعدتكم لتأمين   نشرةلشبيبتنا المصابة بإعاقة. هذا النداء كنّا قد أطلقناه في  chariot de bain عربة إستحمامأصدقاؤنا، نحن دائما

ً   شهر أيلول. كلفة العربة  . شكراً على حضوركم، أمانتكم و محبتكم.دوالر ٤٥00 حاليا

بيت في زمن التحضير الميالد، نودع إلى صلواتكم كل األشخاص المجروحين بجسدهم ونفسهم، كما نودع إلى صالتكم وبصورة خاصة بيتنا "

 ، لكي يستمّر في اإلشعاع بالحياة، الفرح والحّب بالرغم من الصعوبات والتحديات التي يعيشها.الحنيّة"

 لنصلّي لكي نستطيع أن نستقبل بقلٍب مفتوح المسيح فنسمح له أن يولد في قلوبنا كل يوم.

 

 كيفية مساعدة أنت أخي:

 سنوياً.  $ 120$ دوالر شهرياً أي بقيمة  10. تبنّي )حيث يصبح المتبنّي عّراباً( مرافقة مسيرة شابّة أو شاب مصاب بإعاقة إبتداًء من ١

 شكراً لالهتمام الذي تبدونه بحياتنا. . التبّرع بهبة تحّددون معها، إذا شئتم، األفضلية في وجهة استعمالها.2

 ة بواسطة البريد االلكتروني الرجاء إعالمنا بذلك من خالل البريد االلكترونّي. إن أردتم الحصول على النشر

   antaakhi@inco.com.lb - www.antaakhi.org 96١ 9 230650 : هاتفأنت أخي" "
 

 

 

 إيلي وإيلي      يحيا، سامو، سوزان، لويز، غسان وروال   الرا، جوي وأود    اكيمإيلي وجو

 شكراً لمساهمة

Cette circulaire est sponsorisée par 
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