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لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 

نشرة خاصة آب 2016

باسم االب واالبن والروح القدس االله واحد امني

» أنا هو القيامة والحياة من آمن يب وإن مات فسيحيا«

بعيون دامعة وبقلوب حزينة يودع ابناء الكنيسة وأبناء الرتبية والتعليم يف فلسطني والجليل واألردن االب الفاضل 

الدكتور فيصل حجازين مدير عام مدارس البطريركية الالتنية يف فلسطني والجليل واألمني  العام للمؤسسات الرتبوية 

املسيحية يف فلسطني. صباح يوم الخميس املوافق   4 / 2016/8.

مل يكن أحد يتوقع أن ينتقل األب فيصل اىل األمجاد الساموية بهذه الرسعة وهو يف قمة عطائه الكبري لرمبا لحكمة 

عند الله ال يقدر العقل البرشي عىل استيعابها، أتم رسالته عىل أكمل وجه سواء كانت الكهنوتية أو رسالته يف الرتبية 

والتعليم والالهوت، 

والعريق،  الجميل  الطيب  املايض  والعطوف، صاحب  واملعلم  وأالب  الكاهن  لهذا  القلب  من  تخرج  كلامت  بعض 

الدموع عصيّة انحبست يف األعامق  ومل تُرد الخروج، حني مشاهدتك وأنَت توارى الرثى بالرغم من فداحة الخسارة 

فيَك. فأين أنَت، يا َمن شغَل الدنيا ودارت حولَه األحاديث.

تنىس  ال  التي  ومواعظه  وخطاباته  وخطواته  أعامله  كل  يف  وأكادميية  وعلمية  الهوتية  وقامة  شامخًة  هامًة  كان 

وكتاباتَه التي ارتقى بها لسّدة الكبار، كان حكياًم ضالًعا آرًسا يف كهنوته، وكاَن أمرياً يف عالقاته مع العائالت واألخّوات 

الرسولية،  مناوراته  يف  غيوًرا يف خدمته، رسيًعا  نشاطاته،  يف  حثيثًا  والجامعات،  واملدارس  واملؤسسات  والجمعيات 

وكانت الوطنية من شيمه. 

أمام نعشك، أنَت القوي وقف الحارضون حيارى يف كيف يرثونك، وَمن يؤبُّنك ويقولوا عنك كلمة الوداع األخرية 

بحقك. حتى وأنَت راقد يف سكوت أبدي باملوت أنت كبري . 

األب فيصل كان يدافع عن رس الزواج والعائلة، كان خري معلم ومريب وكاهن ويستحق من كل ثناء ورثاء يف كلامت 

ليست كالكلامت ...كم أنت عظيم وكبري أيها األب الجليل فيصل حجازين.

أسرة التحرير
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سرية األب فيصل حجازين

ولد يف عاّمن )األردن(    5/2/1961

27/8/1973   إلتحق باإلكلرييكية الصغرى يف بيت جاال 

بتوصية من كاهن رعيته األب نّعوم كرادشة    

سيم كاهناً يف عاّمن )كنيسة يسوع امللك(     20/6/1985

عىل يد صاحب السيادة املطران سليم الصايغ    

كاهن مساعد لألب لويس فافرو يف     1988 – 1985

رعيّة رام الله )فلسطني(    

1987 – 1988   مدير الكلية األهلية يف رام الله

مدرس يف إكلرييكية بيت جاال آب 1988   

مدبر يف رعيّة إربد )األردن( آب 1988   

كاهن رعيّة يسوع امللك يف املصدار )عاّمن( آب 1989   

دراسة الالهوت األخالقي يف روما )جامعة  ترشين األول 1992  

األلفونسيانوم( حصل عىل درجة الدكتوراة    

مدرس لالهوت األخالقي يف إكلرييكية بيت  آب 1995   

جاال )فلسطني( وناشط يف املركز الخاص بالعائلة يف بيت لحم    

كاهن رعيّة بيت ساحور )فلسطني( آب 2005   

سكرتري اللجنة األبرشيّة للعائلة     2007

نائب رئيس املعهد اإلكلريييك يف بيت جاال )فلسطني(     2009

كاهن رعيّة رام الله )فلسطني( ومدير مدارس البطريركية الالتينية يف فلسطني آب 2010   

تم إنتخابه عضواً يف مجلس الكهنة وعضواً يف مجلس املستشارين     2011

تم تعيينه سكرترياً عاّماً للمدارس الكاثوليكية يف فلسطني نيسان 2012   

تم تعيينه مسؤوالً عن املدارس الكاثوليكية يف فلسطني آب 2012   

تم تعيينه مديراً للمدارس التابعة للبطريركية الالتينية يف فلسطني والجليل لغاية انتقاله اىل  آذار 2013   

األمجاد الساموية.    

مدبراً لرعية سيدة البشارة يف بيت جاال ملدة ستة أشهر آب 2014  

انتقل اىل األمجاد الساموية صباح يوم الخميس املوافق 4/آب/2016
الراحة األبدية أعطه يا رب ونورك الدائم فليضء له

ليسرتح بسالم
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نعي البطريركية الالتينية يف القدس  	
واملؤسسات الرمسية اليت عمل بها  	

القدس:أمانة رس البطريركية الالتينية يف تنعي األب فيصل حجازين، مدير عام مدارس البطريركية الالتينية يف فلسطني 

والجليل، وأمني عام املدارس املسيحية يف فلسطني، ومعلم الالهوت األديب يف املعهد االكلريييك وجامعة بيت لحم.

” أيها اآلب القدوس، احَفْظ باسِمَك جميع الذين وهبَتهم يل ”  )يوحنا 17(

نعي كاهن ومعلم فاضل
سيادة رئيس األساقفة بيريباتيستا بيتسابَال

وأرسة البطريركية الالتينية، أساقفة وكهنة وشاممسة ورهبانا وراهبات ومؤمنني

ينعون بالحزن املفعم باالميان ورجاء القيامة

أخاهم الكاهن

األب الدكتور فيصل صاحل حنا حجازين
مدير عام مدارس البطريركية الالتينية يف فلسطني والجليل

وأمني عام املدارس املسيحية يف فلسطني

ومعلم الالهوت األديب يف املعهد االكلريييك وجامعة بيت لحم

الذي انتقل اىل “فرح الحب” األبدي، عن عمر يناهز 55 عاما ،

أمضاها بغرية كهنوتية وتفاِن يف العمل الراعوي والتعليمي،

ومحبة للناس واالصالح بينهم والدفاع عن قيم الزواج والعائلة

ويدعون جمع املؤمنني واألصدقاء للمشاركة يف مراسيم الجنازة والوداع والعزاء،

1- البطريكركية اللاتينية – القدس

2- المعهد الاكليريكي – بيت جالا

3- الإدارة العامة لمدارس البطريركية اللاتينية في فلسطين والجليل

4- الامانة للمؤسسات التربوية المسيحية في فلسطين

5- مجلس الكنائس الكاثوليكية - القدس

6- جامعة بيت لحم
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مراسيم اجلنازة يف عمان

الراعي واملربي األب فيصل حجازين ُيشّيع إلـى »فرح احلب« األبدي

فيصل  املرحوم  لألب  الجنائزية  املراسيم  السبت،  اليوم  بعاّمن،  الصالح  الراعي  كنيسة  يف  قيمت  األردن:   - عامن 

حجازين، الكاهن واملريب يف البطريركية الالتينية، الذي انتقل إىل فرح الحب األبدي عن عمر يناهز 55 عاًما، أمضاها 

بغرية كهنوتية، وتفاٍن يف العمل الراعوي والتعليمي، والدفاع عن قيم الزواج والعائلة.

السابق  البطريرك  بيتساباال، مبشاركة  بيريباتيستا  األساقفة  رئيس  الالتني  لبطريركية  الرسويل  املدبر  املراسيم  وترأس 

فؤاد الطوال ، وحشد من األساقفة والكهنة والرهبان والراهبات، واملمثل الشخيص للرئيس الفلسطيني محمود عباس 

الهاشمية عطاالله خريي، والدكتور رمزي خوري رئيس الصندوق القومي  الفلسطيني يف اململكة االردنية  ، السفري 

الفلسطيني ، ولفيف من الشخصيات العامة، وجمع كبري من أبناء عشرية الحجازين والعكشة، ومؤمنون من مختلف 

أنحاء اململكة ، ومن أنحاء كثرية من فلسطني والجليل .

وقدم السفري خريي تعازي الرئيس الفلسطيني عباس، معربا عن شكره وتقديره لكام تقوم البطريركية الالتينية ، وما 

قام به شخصيا االب فيصل حجازين ، لخدمة الشعب الفسطيني ، مبسيحييه ومسلميه ، مام يدل عىل لحمة الشعب 

وتضامنه ، يف سريه نحو تحقيق االستقالل التام بقيام الدولة الفسطينية عىل الرتاب الفلسطيني .

وأمىض االب فيصل حجازين ، خدمته يف عدد من الكنائس يف االردن وفلسطني ، وكان معلام لالهوت االديب حول 

شؤون الزواج والعائلة ، يف املعهد الكهنويت يف بيت جاال، ويف جامعة بيت لحم الكاثوليكية . ومنذ عدة سنوات عينه 

بطريرك القدس ليكون مديرا عاما ملدارس البطريركية الالتينية يف فلسطني والجليل ، وكذلك االمني العام للمدارس 

املسيحية يف فلسطني .

الرتاب  من  حفنة  وكذلك   ، احبها  التي  االرض  من  زيتون  وكنائسها، غصن  فلسطني  مدارس  من  املشاركون  ووضع 

الفلسطيني ، وعالمة للمحبة املتبادلة التي متيز بها ، وضعوا اىل جواره الكوفية الفلسطينية .

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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ويف عظة القداس، أشار املطران مارون لّحام إىل ثالث خصال متيّز بها األب فيصل حجازين: الكاهن الراعي، والكاهن 

املريب والكاهن املدير. وقال: »رحل األب فيصل، لكن ذكره مل يرحل، ولن يرحل، إمنا لبّى النداء الرابع الذي أتاه من 

الله؛ نداء الحياة األول، ونداء املعمودية الثاين، ونداء الكهنوت الثالث، ونداء الحياة األبدية الرابع«.

وفيام ييل النص الكامل للعظة:

»كونوا عىل أهبه ألن ابن اإلنسان يأيت كاللص يف ساعة ال تتوقعونها«. هذا ما حصل مع املرحوم أبونا فيصل يوم 

الخميس املايض. ساعة مل يتوقعها هو ومل نتوقعها نحن ومل يتوقعها أحد. لكن لص الليل خاب ظنه. صحيح أن جسم 

أبونا كان نامئًا مرتاًحا، لكن روحه كانت يقظة ومستعّدة الستقبال رب البيت يف أية ساعة يأيت فيها. وهكذا تحّول 

اللص إىل مالك حمل الكاهن فيصل إىل عرش الكاهن األزيل، يف عيد القديس جان مارس فياين، شفيع الكهنة يف العامل.

رحل األب فيصل، لكن ذكره مل يرحل، ولن يرحل. نذكر منه: الكاهن الراعي، والكاهن املريب، والكاهن املدير. الكاهن 

الراعي: خدم املرحوم يف أكرث من رعية يف األردن وفلسطني. وترك يف كل مكان خدم فيها ذكرى طيّبة. ذكرى راع يحب 

رعيته ويهتم بأبنائها، ويخصص معظم حبه للفقراء واملحتاجني. كان كرميًا مضيافًا، وكان يقول عىل سبيل الدعابة: 

»عند مويت لن تجدوا معي فلوًسا، ستجودن ديونًا«.

الكاهن الراعي واملريب: خدم املرحوم يف املعهد اإلكلريييك سنوات طويلة وساهم يف تربية جيل من الكهنة الشباب 

يخدمون الله وشعب الله بتفان وغرية. كان مرشًدا روحيًّا للكثريين منهم والذين وجدوا يف حكمته الطبيعية ويف مثاله 

الكهنويت النموذج الذي سيؤثر يف حياتهم.

والجليل.  للمدارس يف فلسطني  عاًما  كان مديرًا  كانت هذه آخر مرحلة يف حياته.  واملدير:  واملريب  الراعي  الكاهن 

وبالرغم من الصعوبات املادية والسياسية واالجتامعية، نهض مبدارس فلسطني ماديًا وأكادمييًا، وذلك بفضل جهوده 

املتواترة وعالقاته داخل البالد وخارجها.

األول ونداء  الحياة  نداء  الله.  أتاه من  الذي  الرابع  النداء  لبّى  أنه مل يرحل، بل  الواقع  ويف قمة عطائه، رحل عنا. 

املعمودية الثاين ونداء الكهنوت الثالث ونداء الحياة األبدية الرابع. رحمك الله يا أبونا، أنعم بجوار الكاهن األبدي 

وتابع من السامء تقدمة حياتك لله ولشعبك للبالد التي أحببتها وأحبتك. أطلب لها السالم والخري واطلب املزيد من 

الدعوات الكهنوتية لتفرح الكنيسة بكهنة غيورين كام كنت أنت.

عشرييت  إىل  اإلميان  بعزاء  أتقدم  وشاممسة،  وراهبات  وكهنة  وأساقفة  بطاركة  البطريركية،  العائلة  وباسم  فباسمي 

الحجازين والعكشة وأقربائهم وأنسبائهم يف الوطن واملهجر، وإىل أخوة وأخوات املرحوم.

 الرب أعطى والرب أخد، فليكن اسم الرب مباركا، آمين

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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صور من مراسيم اجلنازة...!
أنا هو القيامة واحلياة  من آمن بي وإن مات، فسيحيا

 ليستقبلك الملائكة في السماء، ليستقبلك القديسون في سلام الله.

ليستقبلك الملائكة، ليقودوك إلى عرش الله: فتنعم بصوته الأبوي. 

ليستقبلك الشهداء، هؤلاء الأخوة الأشداء: فتنعم معهم بمجد المسيح. 

ليستقبلك فقراء الروح، وفي طليعتهم لعازر المسكين: فتنعم بخيرات السماء الدائمة. 

لتستقبلك البتول، أم المسيح وأمنا: فتنعم في السماء بجوارها الوالدي.  

ليستقبلك المسيح الفادي، وبرؤية وجهه المشرق، لتنعم في المجد إلى دهر الدهور. .

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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ممثل الرئيس الفلسطيين يشارك بتشييع جثمان األب فيصل حجازين
شاركت دولة فلسطني يف مراسيم تشييع األب الدكتور فيصل حجازين من خالل املمثل الشخيص للرئيس الفلسطيني 

محمود عباس السفري الفلسطيني يف اململكة األردنية الهاشمية عطاالله خريي، والدكتور رمزي خوري رئيس الصندوق 

القومي الفلسطيني.

وقدم السفري خريي والدكتور خوري تعازي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معربًا عن شكره وتقديره لكام تقوم 

ومسلميه،  مبسيحييه  الفلسطيني،  الشعب  لخدمة  حجازين  فيصل  األب  شخصيًا  به  قام  وما  الالتينية،  البطريركية 

الرتاب  الفلسطينية عىل  الدولة  بقيام  التام  االستقالل  الشعب وتضامنه، يف سريه نحو تحقيق  مام يدل عىل لحمة 

الفلسطيني.

ووضع المشاركون من مدارس فلسطين وكنائسها، غصن زيتون من الأرض التي أحبها ودافع عنها وبالأخص في 

منطقة كريمزان وبير عونة، وكذلك حفنة من التراب الفلسطيني، وعلامة للمحبة المتبادلة التي تميز بها، وضعوا 

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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احلكومة األردنية تقدم العزاء بوفاة األب فيصل حجازين
قدم معايل وزير الدولة لشؤون الرئاسة فواز ارشيدات، يرافقه عطوفة أمني عام مجلس الوزراء سامي الداود، العزاء 

املرحوم  األب  بوفاة  والعكشة،  الحجازين  الالتينية وعشرييت  البطريركية  إىل  امللقي،  الوزراء هاين  رئيس  باسم دولة 

فيصل حجازين، من كهنة البطريركية الالتينية، ومدير مدارس البطريركية يف فلسطني.

وكان يف االستقبال يف بيت العزاء يف قاعة الهلسا بدابوق، عدد من الكهنة ورجال الدين االسالمي وابناء العشريتني.

ويف كلمة مقتضبة، قال الوزير ارشيدات: لقد احزننا رحيل الكاهن واملريب، األردين النشمي الذي خدم يف رعايا وكنائس 

باسم دولة  العزاء  لكم  وإنني هنا ألقدم  والرتبوي،  والروحي  اإلنساين  العطاء  أمنوذًجا من  االردن وفلسطني، وقدم 

الدكتور هاين امللقي، والزمالء الوزراء، وكافة العاملني يف مؤسساتنا الحكومية.

أضاف: نقدم العزاء إىل أرسيت الفقيد الكبري: أرسة وعشرية آل حجازين األكارم، وأرسة البطريركية الالتينية التي انتمى 

إليها األب فيصل منذ عقود من الزمن، ونقّدر لها وللعاملني فيها أساقفة وكهنة كل عمل خري يقومون به لخدمة 

مجتمعنا يف اململكة كام يف فلسطني الشقيقة.

وقدم الدكتور رائد حجازين الشكر باسم أشقاء الفقيد وعشريته، كام قدم األب رفعت بدر الشكر باسم البطريركية 

الالتينية والكهنة الحارضين.

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
جناز وقداس لراحة نفس األب فيصل حجازين يف
الزبابدة، فرنسا، غزة، بيت جاال، رام اهلل، بيت حلم، بيت ساحور

أقيمت لراحة نفس املرحوم األب الدكتور فيصل حجازين عدة قداديس لذكراه يف فلسطني واالردن وفرنسا والتي 

حرضها جمع كبري من محبيه وأصدقائه وأبناء الرعايا التي خدم فيها ولفيف من الكهنة واملطارنة، والهيئات التدريسية 

الرتبوية يف فلسطني.  للمؤسسات  األمانة  الالتينية يف فلسطني ومدارس  البطريركية  والطالبية واملوظفني يف مدارس 

والذي قدموا واجب العزاء إلخوته الكهنة واملطارنة والبطاركة.

الراحة األبدية أعطه يارب ونورك الدائم فليضئ له

وعظة سيادة املطران وليم شوملي
اخويت األساقفة،

أيها اإلخوة الكهنة  واألخوات الراهبات،

أصحاب املعايل الوزراء،

ممثيل األجهزة األمنية والحكومة الفلسطينية،

ُممثيل بلديات  بيت جاال وبيت ساحور وبيت لحم،

مدراء املدارس والهيئات التدريسية، 

أبناَءنا األحباء القادمني من مختلف مدن وقرى فلسطني،

أبناءنا من عشرية الحجازين األحّباء،

وخدم  وأحببناه،  أحبَّنا  طيِّب  إنسان  ذكرى  املساءحول  هذا  اجتمعنا 

مدارسنا ورىب طالبنا فقّدرناه وبكينا عىل فراقه، ال سيّام أنه غادرنا بشكل 

فجائيبدون وداع، وبدون استئذان وبدون سابق انذار. وبالفعل عندما بلغ 

الخرب مسامعنا مل تصدق آذاننا ما سمعنا وال عيوننا ما قرأنا. 

وتخطى الحزن لفراقه حدود محافظة بيت لحم ومحافظات فلسطني واالردن وتخطى حدود العائلة والكنيسة. وقد 

وردتنا رسائل مواساة من أنحاء  كثرية من الوطن ومن خارج الوطن وكل معز يذكر خصلة من خصاله ويعد بالصالة 

ألجله. وشارك يف تشييعه وزيارة بيت العزاء يف األردن اآلالف،أتوا من قريب ومن بعيد. وكان من بينهم ممثل شخيص 

عن الرئيس محمود عباس حفظه الله. حدث كل ذلك ونحن نقول: الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا.

فتحنا قبل يومني وصيته التي كتبها يف نهاية اب املايض ومل ميض عليها سنة. فيها يشكر الله عىل نعمة الحياة ونعمة 

الكهنوت ويطلب بكل تواضع  املعذرة من كل شخص سبَّب له أملاً. ويف وصيته مل يرتك االب فيصل ممتلكات أو أراض 

أو أمواال. هو الذي كان يقول مازحا: بعدي لن تجدوا ماال باسمي بل ديونا عيّل. مل يرتك يف الواقع ال ماال وال دينا وإمنا 

إرثا تربويا، مدارس ناجحة وفقراء كثريين، كان يساعدهم حسب طاقته،وعائلة محبّة وأصدقاء كثريين.ومن املؤثر 

والجميل أن املرحوم يطلب يف نفس الوصيةأَن تُرتَّل يف جنازته صالة االستسالم وتسليم الذات للطوباوي شارل دي 

فوكو التي تقول:...
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لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
ابِت إين أُسلُِم لك ذايت، فافعل يب ما تشاء

ومهام فعلت يب، فأنا شاكٌر لك

إين مستعٌد لكل يشء، وأرتيض بكل يشء

ليس يل رغبٌة أُخرى سوى أن تكمل ارادتك يفَّ ويف جميع خالئقك. 

هذه الوصية الروحية تكشف جانبا خفيّا ومهام من شخصية املرحوم. فباالضافة اىل إنجازاته يف حقل الرتبية والتعليم 

كان  الذي  بهاتفه  يتصلون  أو  بابه  يدقون  كانوا  الذين  الفقراء  االجتامعي وعطفه عىل  عمله  وإىل جانب  واإلدارة، 

يعمل عىل مدار الساعة، كان ميأل قلب األب فيصل حبٌّ عميق لله ورغبٌة قوية يف تتميم إرادته القدوسة. وكأن موته 

الفجائبي استجابة لدعوة الهية. وكأننا نسمع الرب يقول له:

أيها العبد الصالح األمني كنت أميناً يف القليل سأُقيمك عىل الكثري. أدخل إىل فرح ربك.

اخويت وأخوايت،

أريد أن أركّز عىل خربة واحدة  من بني خربات كثرية عشتها مؤخرا مع املرحوم. وسأسميها خربة الرحمة.

تعلمون أن البابا فرنسيس  أعلن السنة الحالية سنة الرحمة االلهية. وجعل شعارها اآلية االنجيلية: طوىب للرحامء 

فانهم يرحمون. وذكر أن ينابيع الرحمة مفتوحة ملن يريد أن ينهل منها. ونادى البابا بتكثيف أعامل الرحمة الروحية 

والجسدية وبتوبة الخاطئني ورّد التائهني واصالح املتخاصمني.وتقبَّل االب فيصل املبادرة وأراد تحقيقها وادماجها يف 

نشاطات املدارس الالمنهجية. ألن الرحمة تعلو وال يعىل عليها وهي صفة مالزمة لله عز وجل. ورغب يف أن يعيش 

املعلمون والطالب يف عالقاتهم اليومية مفهوم الرحمة واملغفرة. وليك يحقق الهدف اقام للمدراء دورة ملدة 3 أيام عن 

املغفرة بحضور أخصائيني كبار، ونظم لقاء روحيا يف أريحا حول نفس املوضوع ودعا اليهكل مدراء املدارس املسيحية 

يف فلسطني وحرضه وزير الرتبية والتعليم الدكتور صربي صيدم. والعطاء املوضوع مزيدا من األهمية أراد أن يتخرج 

طالب هذه السنة تحت مسّمى فوج الرحمة.وكناّ نحرض معا ملؤمتر دويل يتم يف القدس  يف العام 2017 حول نفس 

املوضوع. وقد حاول املرحوم أن يعيش ما كان يعلّم، وكان يعلّم ما كان يؤمن به. وباالضافة اىل االية االنجيلية طوىب 

للرحامء، فلقد عاش اآلية التي تقول: طوىب لفاعيل السالم فانهم أبناء الله يدعون.كم وكم أصلح عائالت متخاصمة 

وحل مشاكل عالقة وقرّب وجهات نظر ال سيام عندما كان راعيا لرعية بيت ساحور دون أن يكف عن ذلك يف الفرتة 

األخرية وكثريون منا شهود عىل ذلك.
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لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
نفسه.فكان وقته  أن يرحم  أمرا واحدا وهو  نسي  االخرين  نرحم  أن  املرحوم برضورة  به  نادى  الذي  الوقت  ويف 

مضغوطا ومل يكن يتخىل عن واجب اجتامعي يف الوقت الذي كانت مهام والتدريس واملدارس واللجان التي كان 

يرتأسها تأخذ معظم وقته.ومل مينح نفسه العناية الالزمة والراحة الرضورية ومل يهتم بصحته االهتامم الكايف. لقد رحل 

عنا شهيد الواجب واملحبة والعطاء. وهذا يفرس محبتنا له ووجودنا بأعداد كبرية هذا املساء.

اخويت وأخوايت،لسنا يف حفل تأبني بل يف لقاء صالة عن نية املرحوم. ويف وصيته طلب الصالة ألجله اميانا منه بالرحمة 

االلهية. لذا نطلب  اىل الله أن يهبه الراحة األبدية  يف السامء حيث سيمسح الله كل دمعة من عيوننا، وحيث ال موت 

وال حزن وال رصاخ وال وجع، ألن العامل القديم قد مىض.

نطلب من الله أن يكون معتصَمُه وملجأه وأن يظلّله بريشه وأن يويص مالئكته به ليحفظوه يف جميع طرقه.

ابونا فيصل، بينام نوّدعك نستودعك الله ولسان حالنا يقول مع الليتورجيا: لتستقبلك املالئكة  وليقودوك اىل عرش الله 

فتنعم بصوته األبوي، ليستقبلك الشهداء، هؤالء االخوة األشداء،  فتنعم بخريات السامء الخالدة.  وأخريا لتستقبلك 

البتول، أم املسيح وأمنا فتنعم يف السامء بجوارها الوالدي. امني
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جناز وقداس لراحة نفس األب فيصل حجازين يف...

أقيمت لراحة نفس املرحوم األب الدكتور فيصل حجازين عدة قداديس لذكراه يف فلسطني واالردن وفرنسا والتي 

حرضها جمع كبري من محبيه وأصدقائه وأبناء الرعايا التي خدم فيها ولفيف من الكهنة واملطارنة، والهيئات التدريسية 

الرتبوية يف فلسطني.  للمؤسسات  األمانة  الالتينية يف فلسطني ومدارس  البطريركية  والطالبية واملوظفني يف مدارس 

والذي قدموا واجب العزاء إلخوته الكهنة واملطارنة والبطاركة.

الراحة األبدية أعطه يارب ونورك الدائم فليضء له

الزبابدة  - فلسطيـن
 السبت: 2016/8/6
كنيسة سيدة الزيارة

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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فرنسا- فان
 األحد: 2016/8/7

كنيسة القديس باترن

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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غزة - فلسطيـن 
األحد: 2016/8/7

كنيسة العائلة املقدسة

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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الثالث واالربعيـن - عمان االردن 
األحد:2016/8/9

كنيسة العائلة املقدسة

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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بيت جاال - فلسطيـن
 اخلميس: 2016/8/11
كنيسة سيدة البشارة

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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 رام اهلل - فلسطيـن
 اجلمعة: 2016/8/12
كنيسة العائلة املقدسة

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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ماركا - اهلامشي - عمان - االردن
 اجلمعة: 2016/8/12

كنيسة العذراء أم الكنيسة وكنيسة العذراء سيدة الكرمل 

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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بيت حلم - فلسطيـن 
األحد: 2016/8/14

كنيسة القديسة كاترينا 

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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بيت ساحور - فلسطـيـن
 األحد: 2016/8/14

كنيسة العذراء سيدة فاطمة 

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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السماكية  - عمان - االردن
 اخلميس: 2016/8/18

كنيسة السماكية 

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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رثاء أبونا فيصل ... 
البطريرك صّباح يكتب: »صالة من املدينة املقدسة، لذكرى األب فيصل«

القدس - فلسطين

2016/8/4

من مل يبِك، اليوم يبىك. ويصيل. ويرى الله.
يف هذا الصباح فجأة، الخميس 4 آب، يف الساعة التاسعة صباًحا، يف بداية يوم جديد عىل األرض، دعاه الله إىل السامء. األب فيصل 

حجازين. دعاه يف ما مىض هنا يف املكان نفسه يف بيت جاال ليكون كاهًنا. ثم أرسله.

واليوم يف املكان نفسه استدعاه إليه، إىل مكان ليس فيه بكاء وال حزن وال موت. هي لنا نحن األحياء 

الباقني وقفة أمام الله. ال معنى وال فهم. ولكن املعاين كلها أمامك، سبحانك. دموع إخوته الكهنة 

صالة. وكل أعزائه.

هو اليوم لديك. اليوم أو غًدا كان قادًما إليك. مل يخرج عن الطريق، بل استمر يف السري إليك. وأنهى 

الطريق ووصل، وهو مل يعرف أنه وصل. كان قادًما إليك. ووصل إليك. بدأ يف بداية هذا النهار نهاًرا 

جديًدا لديك، بدأ حياة لن يفاجأ فيها بعد بلحظة الوصول. بدأ حياة هي مشاهدة وجهك البهي إىل 

األبد.

ولكن هنا عىل األرض، اللهم، له إخوة وإليك ترتفع صالتهم، تختلف عن الصالة التي كان يرفعها من 

أجل الكون كله. هذه دموع يف ساعة رحيل أبدي. نعم، كان يرفع إليك دموع الكون، كل املعذبني 

عىل األرض، وأصبح اآلن يف نهاره الجديد شفيًعا وضع بني يديك الكون الذي خلقته وأقمته كاهنا ليشفع به.

سنتابع صالته. إىل أن تدعونا نحن أيًضا لنبدأ نهارنا الجديد لديك.

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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البطريرك طوال: » أبونا فيصل يف حياتك كنت األستاذ الالمع...«
جناز الثالث والتاسع واألربعني عن نية األب املرحوم فيصل حجازين

يف حياتك كنت األستاذ الالمع، وكنت مسؤوالً عن كل مدارسنا يف الجليل وفلسطني. ويف موتك، 

ويف صمتك اآلن، علمنا من جديد فناء هذه الدنيا، علمنا عبث الركض وراء املتاعب واأللقاب 

املفاجىء وصمتك يف قربك،  اإلكلريوس. مبوتك  أكرث اجتامعات  ترأست  الذي  أنت  والزعامات، 

علمنا بأن اللقاء بك، ومبن سبقونا من األهل واألقارب، هو قادم ال محالة، وال أدري من سيكون 

منا السبّاق لهذا اللقاء«

موتك املفاجىء هو مؤمل ومزعج يف الوقت عينه، ورحيلك عنا مشبع هو أيًضا باألمل والرجاء 

بأن املسيح الذي خدمته يف حياتك مدة ثالثني سنة ينتظرك للمكافأة، ينتظرك ليضمك إلخوتك 

الكهنة، الذين سبقوك، وينتظرك لتتابع رسالتك وخدمتك يف السامء؛ تصيل ألجلنا وتشفع فينا، 

تصيل ألجل معهد اإلكلرييكية الذي خدمته، تصيل ألجل البطريركية األم التي احتضنتنا جميًعا«

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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»أحسنت أيها العبد الصاحل األمني، أدخل نعيم سيدك«
األب فيصل حجازين يعود إىل بيت اآلب

البيت  يفارقنا األب فيصل إىل  الله والكنيسة،  عىل عمر 55 عاماً، ويف قمة عطائه وعمله يف خدمة 

األبوي بعدما دعاه الله. هذا الفراق يحزننا ويدمي قلبنا، لكن الوقت الذي يختاره الله ال نفهمه نحن، 

فحكمة الله تفوق حكمة البرش، ولو مل نفهمها. دعاه الله صبياً صغرياً ليتبعه فرتك أهله وبيت أبيه 

وتبعه بدخول املهعد االكلريييك يف عام 1973، وبعد إنهاء استعداده للكهنوت، سيم كاهناً عام 1985، 

وخدم يف العديد من الرعايا وقام باملهام التي عهدت بها إليه الكنيسة، وقد كان خري العبد الذي تاجر 

بوزنات سيده، ليقف اليوم بني يديه ويؤدي حساب وكالته أمام الديان الرحيم العادل. دعاه ليكرس 

نفسه له، وها هو يدعوه ليكون معه إىل االبد.

كان األب فيصل نعم الصديق واألخ واألب واملعلم للكثريين، وقد قام برسالته خري قيام، وها هو اليوم 

يفارقنا ويرتك الكثريين وراءه ممن أحبوه وعملوا معه حزينني لفراقه املفاجئ، وال صالة يف قلوبهم سوى: »لتكن مشيئتك يا رب، 

ولتكن أنت يا إله الرحمة الذي برش بك األب فيصل بيننا مكافأته وسعادته«. ورعية بيت جاال التي عرفت األب فيصل وأحبته، ترفع 

الصالة واالبتهال لله من أجل راحة نفسه، ومن أجل إخوته وأخواته وكل محبيه. لنسري عىل خطى األب فيصل يف العمل مبشيئة الله 

الأب جمال خضر ويف التبشري برحمته ومحبته التي ال تعرف حدوداً.        

رئيس المعهد الاكليريكي

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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يف رحيل األب املعلم فيصل حجازين إىل »فرح احلب« األبدي
الأب رفعت بدر – عمان - الاردن

مدير المركز الكاثوليكي للاعلام
يا محب الشعب ومحبوبهم يف األردن وفلسطني، يا ابن الكرك األبية وعشرية الحجازين الكرمية السخية. يا كاهن الرب، يف أرسة 

البطريركية الالتينية، يا خادًما مطيًعا يف رعايا ومؤسسات تربوية يف أبرشية القدس، يا كاهن الرعية 

وأفراحها  شؤونها  يف  واألرسة  العائلة  معلم  يا  تشجيع.  وابتسامة  وأخوة  بأبوة  شعبك  عىل  الغيور 

وأحزانها، يف أخالقيات العائلة وشهادتها يف مجتمع اليوم،  ورصت لذلك مرجًعا ال يستغنى عنه. يا 

واملتصل  وآالمهم،  الناقل آلمالهم  الكهنة،  يا صديق  دولية،  إىل محافل  بها  والناهض  املدارس  مدير 

محارضتك  من  كذا  أبونا!   يا  ايه  ومحبيهم.  وأهاليهم  أرسهم  وأحوال  أحوالهم  عن  لتطمنئ  معهم 

األسبوع املايض إىل جوار البحر امليت، حول »فرح الحب«؛ الوثيقة والرسالة العائلية، إىل االرتحال ميتًا 

إىل »فرح الحب« األبدي، حيث ال وجع وال حزن وال تنهد. اخرتت الرحيل صمت، وبدون وداع إىل 

تلك الديار األبدية، يف يوم عيد القديس شفيع الكهنة، األب يوحنا ماري فيانيه، لتسكن معه ومع كل 

قدييس الكهنوت، وتلتحق مبن سبقوك، من أهلك األحباء، ومن الكهنة األجالء من أبناء عشريتك، وباألخص األبوين يعقوب وابراهيم 

صديقيك.  اسرتح بسالم أيها الصديق الحبيب؛

واسمح لنا أن نضيف الى جوار اسمك من اليوم وصاعدا: الأب CûõåùõaD فيصل حجازين.

فاسترح أيها المعلم الكاهن، أمام المعلم والكاهن الفادي الأعظم،

رحمك الله في سنة الرحمة ايها المحب والمحبوب.

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 



30 نشرة خاصة آب 2016

أسقف أبرشية أوروبا وإرسالية األردن يف كنيسة املشرق األشورية عبد يشوع 
أوراهام يربق  ويعزي األب واملعلم فيصل حجازين

»علمنا من كاهننا يف ارساليتنا يف اململكة األردنية الهاشمية مبكانة الفقيد الكهنوتية والعلمية وعمله 

الدؤوب وخدمته الكهنوتية يف خدمة املؤمنني، وكذلك عمله األكادميي يف املدارس الخاصة بالبطريركية 

الالتينية واملعهد اإلكلريييك وجامعة بيت لحم. هنا نستطيع أن نقول بأن كالم يسوع املسيح: ’نعاًم 

أيها العبد الصالح األمني كنت أميًنا يف القليل فأقيمك عىل الكثري‘ هو حًقا ينطبق عىل أعامل وخدمة 

هذا الكاهن الفاضل«.

الأسقف عبد يشوع اوراهام

أسقف أبرشية أوروبا وإرسالية الأردن في كنيسة المشرق الأشورية

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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ميضي الكاهن بسالم ، وبدون ضجيج ... 
عشرية الحجازين والعكشة – األردن - فلسطني

وتنعاه ارستاه عىل االرض : ارسته البرشية املنتمية اىل عشرية اردنية عربية مسيحية ، معروفة بشهامة أهلها وطيبها وأصلها 

وكرمها وتفانهيا لخدمة الوطن .... حيث قدمت الشهيد تلو الشهيد ، عىل اسوار القدس ... ويف أماكن الرصاعات املتتالية . وكذلك 

فهي عشرية معروفة بالتمسك باميانها العريب املسيحي ، الضارب جذوره يف االعامق ، فقدمت كهنة وراهبات معروفني بتقواهم 

وسخائهم غري املحدود يف امليادين الروحية والرتبوية واالجتامعية ... 

 اما االرسة الثانية ، فهي البطريركية الالتينية يف القدس وعاّمن، وهي التي احتضنت منذ اربعني عاما االب فيصل حجازين املعلم 

الذي متتزج يف شخصيته قيم العشائرية االيجابية ، وباالخص االصالح بني املتخاصمني ، والشجاعة يف قول كلمة الحق من جهة، ومن 

جهة ثانية ، شخصية كاهن البطريركية الالتينية املميزة بعلمها وعطائها وتقواها ... 

كل التحية لروح االب فيصل حجازين ، الكاهن واملعلم ، االردين الشهم الذي أمىض جل عمله يف خدمة الشعب يف فلسطني ، فمثّل 

بذلك وحدة الشخصية الكهنوتية العربية : بروحها العشائرية االيجابية واملنفتحة، وبتقواها وحسها االمياين العميق . كام مثل يف 

عطائه وحدة أبرشية القدس يف امتداد رعايتها الروحية عىل ضفتي ، بل رئتي، نهر املعمودية الخالد: االردن وفلسطني 

شكرا ابونا فيصل عىل توازن شخصيتك وعىل حضورك الرائع ...

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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كلمة وفاء وعزاء 
لنا االن قديس يشفع فينا بالسما 

ابراهيم خوري – رام الله

ا األبراُر فسَيحيوَن لألبد، وعنَد الرَّبِّ ثوابُهم، ولهم عنايٌة من لَُدِن العيّل« سفر الحكمة 5: 15 »أمَّ
مهام كتبت وكتبوا عنك ال يفون حقك أنت يا من كنت أخ وأب ومعلم . ال تفارق البسمة ثغرك حتى وانت غاضب وتعطي النصائح 

واملشورة . أنت من كان صديق للكبار والشباب والصغار واملرشد الصالح ووو.......  نفتقدك اآلن بالجسد ولكن روحك تظل ترفرف 

حولنا ولن ننساك يا حنون وصايف القلب والضمري والعطوف. مل تُشعر أي من الذي يعرفك أنك ليس فلسطيني كنت قائدا يف أكرث 

من املواقف الوطنية مطالبا بالحقوق املهضومة .

أن مغادرتك لنا مل تكن متوقعة مل تودع أحد من املحبني وال حتى شجرة الزيتون املصدارة التي حاربت ألجلها. بكري يا أخي بكري كتري 

ولكن هذه إرادة الله .

الرب اعطى والرب اخذ ، فليكن اسم الرب مباركاً من اآلن واىل االبد 

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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يف رحيل قدس األب املعّلم فيصل حجازين:حنمل موت يسوع يف أجسادنا
الاب بيتر مدروس

ما أسمى الكهنوت املسيحي، »بالعرض والطول والعلّو والعمق« »إىل األبد عىل رتبة ملكيصادق« حتى يف املوت وعرب املوت وبعد 

الذبائح ولكن يسوع هو هو »الكاهن والذبيحة  الالوي يقرّب  الهاروين  العربي  الكاهن  املوت. كان 

التقوى  وقالت  آخر.  وذبيح  آخر«  »مسيح  الرسولية  بالخالفة  املرسوم  املسيحي  والكاهن  واملذبح« 

الفرنسية: »الكاهن إنسان مأكول«.

يبدأ مشوارنا كمسيحيني وخدام امليثاق الجديد مع املوت، إذ يف املعمودية »نُدفَن« )يف صيغة املجهول( 

مع املسيح. وعندما نلبس خصوًصا يف بطريركيتنا ومعظم الرهبنات واألبرشيات الثوب األسود، يفهم 

الكّل أننا متنا عن العامل وعن األهواء وتركنا أغىل الناس -كام ترك األب فيصل ذويه منذ حداثته- وتبعنا 

املسيح، كام نصحنا أيًضا القديس هيريونيموس جارنا يف بيت لحم تحت مغارة املهد: »وعينك جافّة 

تنظر نحو راية الصليب«. وترك اإلكلريييك فيصل والدته وكّل عشريته، وما التفت اىل الوراء بعد أن وضع عىل املحراث السيّدّي 

ا ثكىل وأخوة  يده الغّضة وترك »املوىت يدفنون موتاهم«. وما غادر طريق الكهنوت بعد وفاة شقيقه الشاب »نزيه« الذي خلّف أمًّ

وأخوات وزوجة فتيّة أرملة وأيتاًما يبيك وضعهم الحجارة.

ما تراجع الشاب فيصل عن مرشوع املسيح الكاهن لحياته. وبدل أن يكون والًدا ألبناء من صلبه، وعامًّ والًدا ليتامى شقيقه، تبع 

املسيح ونال »مائة ضعف« من األبناء واالخوة واألخوات، يف الرعايا واملدارس، وفِرح يف نهاية كّل سنة دراسيّة بتخّرج العرشات من 

الطلبة، فَرح األب بأوالده واملعلّم بتالميذه، وقرّت عينه بسحابة من الشبيبة املحبوبة املُحبّة.

وأكرمت  تزال،  وما  بورع  الكنيسة  نبيلة خدمت  ابن عشرية عريقة وأرسة  فيصل وهو  الشاب  والكاهن  اإلكلريييك  الطالب  أذكر 

الكهنوت وقّدمت له العديد من أجود ابنائها الذين فقدنا منهم مؤّخراً قدس األب الفاضل ابراهيم حجازين، وخاله الكريم أبونا 

عقله يعقوب، من فرع الصالعني. وحتى عندما كان األب فيصل يعارض أو يعرتض، كنَت تشعر بطيبة قلب ساحرة وبحسن نيّة 

غامرة، وسخاء أردين كريك صحراوي صميم، تعلّم من الرب يسوع أّن أموال الدنيا ليست شيئاً أمام نفس اإلنسان، وأّن الحياة مع 

الله أهّم من الحياة الدنيا، وأّن »مجد الله هو اإلنسان الحّي« )مار إيريناوس(.

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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الفرتة األخرية، أي  أّن  العاّمة. وليس رّسا  املدارس فحّدث وال حرج. والشاطر يتحّمل. كام تقول  القلب من  الرعايا ووجع  أّما هّم 

السنوات القليلة املاضية، شهدت استهدافاً للمدارس الخاصة التي طُلِبَت )يف املجهول( منها تقارير ماليّة، وفُرَِضت عليها رشوط يف 

مبالغ األقساط من األهل، مع أّن الجهات التي فرضت ذلك الحصار األليم ما كانت تقّدم للمدارس فلساً أحمر. وحمل األب فيصل 

مع قدس األب عبد املسيح فهيم الهّم صليباً ثقيالً ترنّح تحته الكاهنان الفاضالن وامتزج فيهام الدمع والدم وحرق األعصاب وسهر 

الليايل، حتّى العودة ُمنهيك القوى، وكّل منهام صفر اليدين، وكأنّهام صارخان يف صحراء، ومقارعان لقوى خفيّة ليست من اللحم 

والدم، ولسان حالهام يف ليل سهادهام يقول: »يا رب. تعبنا الليل كلّه ومل نصب شيئا«.

وأىت نوع من السلوى لقلب قدس األب فيصل الكهنويت، عندما أعلنت السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة عزمها عىل إعادة النظر يف املناهج 

الدراسيّة فكان األب فيصل عضواً يف اللجنة ومرشفاً عىل التعليم املسيحي.

وإن أنَس ال أنىس ما أحسبه يف بالدنا ومدارسنا -ما خال لبنان- مشكلة املشاكل وأسوأ ظلم للحقيقة وللمسيحيّة وال سياّم الوطنيّة. 

أّول  التاريخ املدريس، وإكامل ما نقص فيها عن  الالتينية تصحيح أخطاء كتب  البطريركية  لعقود طويلة منذ السبعينات، حاولت 

سبعة قرون من املسيحيّة، ووزّعت كتيّباً للمنسنيور الراحل جورج سابا. وبقي الكتيّب، والحق يقال، فريسة للغبار لدى عّدة إدارات 

الرتبية والتعليم  الكنيسة والحقيقة آخر هّمها. وذلك لخوفها بل ترسسبها ورصصعتها ماّم يسّمى وزارات  مسيحية، كانت صورة 

واألحرى التورية والتعتيم، ال وزارات معارف بل تجهيل وتهميش. وبقي الداعي بعناد شبه مقّدس يرّص عىل املسؤولني، وكان كالمه 

مثل الذي يقول »يا جامعة صلّوا عىل العذراء يف حارة اليهود«.

أّولهام عن أّول سبعة  اهتّم أبونا فيصل باألمر جّديّاً وأخذ عىل عاتقه طباعة كتيّبني للباحثة األرمنيّة املقدسيّة أشخني دميرجيان، 

قرون من تاريخ املسيحية )التي تجمع معظم دولنا العربية عىل حذفها وكأنّها أي قياداتنا الرتبوية »قرأت عىل شيخ واحد«(. وكان 

للداعي رشف اإلرشاف عىل هذا الكتيّب مثني الفحوى. وراجعت اآلنسة دميرجيان كّل كتب التاريخ والرتبية الوطنيّة، وبيّنت ما فيها 

من أخطاء، وما أغفلته من حقائق ذات شان، أُخِفيَت »لغاية يف نفس يعقوب«. وأرّص قدس األب الدكتور فيصل أن يكتب املقّدمة 

للكتيّب األّول.

ومن عالمات غرية األب فيصل وحرصه عىل الحقيقة، ومحبّته الوالديّة لألجيال الطالعة التي تستأهل أن تعرف الحق، طلب قدسه 

للطالب.  األوىل، طبعة خصوصيّة  امليالديّة  القرون  املقّدسة يف  تاريخ األرض  األّول عن  للكتيّب  اآلنسة دميرجيان طبعة أخرى  من 

مصّورة ومشّوقة. وهكذا كان.

خامتة

بدأت عشرية الحجازين تحت الخيمة العربيّة األردنيّة األصيلة، واستقّر معظم أفرادها يف الكرة، ثم قرية السامكية، ويف بعض أحياء 

عاّمن العاصمة وال سيّام جبل الهاشمي، ونالت نصيبها من الهجرة والشتات. واآلن تتجّرع كأس املنون يف فرتة قصرية عن طريق ثالثة 

كهنة أفاضل من خرية أبنائها. ومثل قريبيه األبوين عقلة وإبراهيم، سيسجى قدس األب فيصل يف بدلة القّداس، وبها سوف يُدفن، 

وقد اتّحد باملسيح الكاهن، وقّدم حياته وشبابه تضحية، وأثبت بالقول والفعل »الحب األعظم اذ بذل هو اآلخر حياته من أجل من 

أحب« أي الرب وقطيع الرب وتالمذة الرب، ولسان حاله يقول: »الحياة عندي هي املسيح، واملوت غنيمة«! والعزاء هو ما كتب 

رسول األمم اإلناء املختار إىل قوم قورنتوس: »لو انهدم بيتنا عىل األرض وهو أشبه بالخيمة فلنا يف الساموات منزل ال يزول«. فإىل 

هذا املنزل يف بيت األب أيها الكاهن الفاضل املُحّب املحبوب »الخادم الصالح األمني، أدخل نعيم سيّدك«.

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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اليوم حزين لفراق معلم واخ وصديق، ابونا فيصل حجازين
الأب اياد طوال 

كاهن رعية سيدة فاطمة 

بيت ساحور - فلسطين
كان القداس الجنائزي مؤثرا جدا بحضور املئات اذا ليس باالف. عواطف متداخلة تحت قوة امياننا 

الثابت برحمة الله له ولنا جميعا. كنت اصيل ويف نفيس  فكرتني، االوىل انني كيل امتنان وشكر له. كنت 

اريد ان اشكره واقول له انني لن انىس الجميل واملواقف االنسانية والكرم. والفكرة الثانية اننا مل نكن 

نتفق عىل كل يش، نختلف يف مواقف يف قرارت يف تحليالت ولكننا كنا يف نهاية اليوم او االسبوع نتفق 

عىل رسالتنا وعىل الخري واالنسانية . 

وان معظم  شيئا  تساوي  ال  الحياة حقيقة  ان  نكتشف  يجعلنا  لنا جميعا  ايضا درس  املفاجئ  املوت 

مشاكلنا سوف تحل لو اننا توقفنا ببساطة امام واقع : عند ذهابنا اىل النوم ال نعرف هل سوف نستيقظ 

غدا صباحا او ال !!!!! 

شلنعيش الحياة ببساطة وكرم وخري، ولنتسامح عىل اخطائنا ونغفر،....

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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يف رثاء األب فيصل حجازين
د. حنا عيسى – رام الله

الحي  املقيم، وواجب  الحي  الراحل عىل  رثاء ووداع، هذا حق  يستحق األب فيصل حجازين كلمة 

املقيم إزاء الراحل، خاصة إذا نشأت بني االثنني صلة من نوع ما. وقد نشأت بيني وبني األب الكاهن 

فيصل حجازين صلة األخوة وتبادل األفكار وإلقاء املحارضات يف مدينة رام الله.

املوت  الثنائية  هذه  نحيا«.  نعم سوف  منوت..  لن  »نعم  قائالً:  فيصل حجازين  الدكتور  األب  رحل 

والحياة، بل أحادية الحياة واالنعتاق والتحرر بكل مضامينها الوطنية، هي اختيار أبينا الكاهن فيصل 

الكبري عبدالرحيم محمود يف  استشهاد شاعرنا  االختيار ممتد ومتواصل كام ترجمه  حجازين، وهذا 

األربعينيات من القرن املنرصم: سأحمل روحي عىل راحتي وألقي بها يف مهاوي الردى، فإما حياة ترس الصديق وإما مامت يغيـظ 

العدا«.

عرشات السنني واألب الدكتور فيصل يف لهيب املعركة وهو مع األمل. مع النهار ومع قطرات املطر وجذور الصخر والحجر. مع 

الحياة. مىض وكل األشياء يف دمه وبني كفيه حتى آخر لحظة احتفظ بندى الفجر األيت املشع برشاسة املوقف املنحاز إىل الوطن 

الجليلة، وأفكارك  الكهنوتية  يا أخينا ويا حبيبنا ونحن بأمس الحاجة إىل خدماتك  واملنساب بني ذرات رمل الوطن. نعم رحلت 

النبيلة ودأبك ودراساتك وأبحاثك وحكمتك وخربتك. رحلت وأنت تبتسم للحياة، تبتسم ألصدقائك ومحبيك. رحلت وأنت تقول: 

أنا ال أحبك يا موت، لكني ال أخافك. أبونا فيصل. رحمك الله. قلنا لك يف حياتك ونقول لك يف مامتك: يف القلب أنت كخفق القلب 

نحمله يسامر القلب ميحو الحزن باملرح، بوركت وبورك من أعطاك منزلة تبقى كتاج عىل األمجاد واملنح، عاّمن تتيه بفخر حينا 

نذكرها كالورد فاض عىل االغصان بامللح«.

نعم رحلت أيها الكاهن الجليل، رحلت وتركت من ورائك أبنائك التالميذ وأصدقائك ومحبيك. وتركت فينا الحنان والفرح واملرح. 

تركت فينا األمل والتفاؤل والحياة. تركت فينا الحب واالحرتام. تركت فينا لغة االستمرار والبقاء. تركت فينا اليقظة والنهوض إىل 

األمام. تركت فينا أن نبقى عىل العهد من أجل أن يسود السالم وطننا الغايل فلسطني.

نعم، سوف نبكيك ألنك تستحق البكاء الذي يذرف من أعيننا حزنًا عىل رحيلك أيها الكاهن الكبري. كبري يف حياتك وكبري يف مامتك. 

اعلم أيها الكاهن الكبري بأنك كنت وال زلت وستبقى يف أعىل املراتب من قلوبنا.

لألردنيني  بل  كرث،  وهم  فحسب  وتالمذته  ومحبيه  لذويه  ليس  خسارة  حجازين  فيصل  األب  رحيل  ميثل  األسباب،  هذه  لكل 

والفلسطينيني والعرب أيًضا، فإن الدرس الذي يستمد من سرية شخص كأبينا فيصل حجازين يختزل بجملة واحدة: إذا تعارضت 

األيديولوجيا مع الوطنية، فإن الوطني يختار األردن وفلسطني. وهذا ما كان.

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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أبونا فيصل عاش يف فلسطيـن وأحبها ودافع عن ترابها...فلسطيين أصيل
كعربون حمبة وضع على جثمانه الطاهر:

من ارض فلسطني التي احبها ودافع عنها وخاصة يف ضاحية كرميزان وبري عونة يف  غصن زيتون:@   
       بيت جاال ضد جدا الفصل العنرصي

حفنة من الرتاب الفلسطيين:   من األرض التي أحب ويف االرض التي عاش ودافع عنها

عالمة للمحبة املتبادلة التي متيز بها مع الشعب الفلسطيني والشعب األردين واليت مل  الكوفية الفلسطينية:   
تفارقه أثناء االحتفاالت الوطنية الفلسطينية الرسمية      

úÖÆì@bübic@ûÆäãÅ@zÆiô@lüc@ûô

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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من تعاليم األب املعلم فيصل حجازين

هناك ما هو أهّم من احلياة يف حياة اإلنسان
الشهادة يف سبيل اإلميان: هناك ما هو أهّم من الحياة يف حياة اإلنسان أال وهو الخري الروحي الكامل واألسمى. وهذا يتطلّب منا 

التضحية يف حياة الجسد للوصول إىل الخري الكامل الروحي. إعطاء الذات يف سبيل الخري األسمى ولكن ال يقتل نفسه هو بل اآلخرون 

يحرمونه من حياة الجسد.

أي  أخالقي  أمر  وهذا  الرحيم.  والقتل  والحروب  الجامعي  والقتل  واإلجهاض  واإلنتحار  القتل  عىل  املبدأ  هذا  ينطبّق  أن  ممكن 

املحافظة عن الحياة والدفاع عنها. وإذا نظرنا إىل الئحة حقوق اإلنسان نجد أّن املبدأ الثاين هو الحياة، والثالث الحريّة. إذ ال يجوز 

ألحد أن ينهي حياته أو حياة إنساٍن آخر يف سبيل خري وتطّور املجتمع.

مؤمتر القانون الكنسي السنوي اخلامس - األردن 2016
املرافقة والتمييز واإلندماج“

رفع الحّب بني الزوجني إىل درجة الكامل ، حياة مشرتكة قابلة للتحقيق، غياب وضعف العالقات=ضعف االميان = يرتكها وحيدة إزاء 

الصعوبات = عدم اكرتاث املؤسسات، الرسالة الراعويّة ال تريد أن تتخىّل عن أحد بل أن تذهب نحو املجروحني واملتعرّثين ملالقاتهم 

عرب االستقبال واالستيعاب والتمييز والعمل عىل توعية الضامئر والتدريب والتنشئة ال عىل اإلدانة. كّل هذا يعطي لعائلة هذا العرص 

القّوة للنضال تجاه التحّديات واملثابرة عىل التواصل والحوار والصالة من أجل مواجهة كّل العراقيل للعيش بسالم وبفرح الحّب.

للمرأة العاملة
أنتم صامم األمان لهذا الوطن الرائع فلسطني ... أننت األمل الكبري يف الوحدة الوطنية و املسامر األول يف نعش االحتالل و أنتم من 

يرضعن األبناء حليب الثورة ... و أننت حارسات دارنا و بقائنا الدائم حسب وثيقة االستقالل الفلسطيني .. و أننت املثابرات, املناضالت 

, أنتم الوطن بكل ما فيه من مجد و صمود و تحدي .. والرهان عىل جهودكن و من أجل الوحدة و النضال ضد االحتالل الصهيوين 

الغاشم الذي يستبيح األرض و اإلنسان.

فليكن الثامن من آذار هذا العام بنكهة فلسطني .. آذار الكرامة , آذار عيد املرأة و آذار عيد األم ويوم األرض الفلسطيني ... بحرارة 

انتامئنا نحن نساء فلسطني ملرشوعنا الوطني ...  لوحدتنا الفلسطينية و لحامية املقدسات.

  ليكن آذارنا سيمفونية تعزف لحن الصمود و الحرية و كنس االحتالل البغيض ...  

يف الصوم
ّن مدارسنا بحاجة إىل تجديد، يك ال نصبح المبالني ويك ال ننغلق عىل ذواتنا. ونريد يف هذا الزمن أن نركز عىل ثالث مسارات يف حياتنا 

ويف مدارسنا: الله والذات والقريب.

* عالقتنا بالله : تقوية عالقتنا بالله من خالل الصالة. فال نستهني بقّوة صالتنا وصالة الكثريين. الله الذي وهبنا كل يشء ويهبنا نعمه 

ينتظرنا يف هذا الزمن أن نكرس له وقتنا. لنقوم بعمل برنامج للصلوات يف املدرسة ولنخصص وقتا لقراءة الكتاب املقدس )خمس 

دقائق يوميا (.

* تقوية عالقتنا مع الذات: لنبتعد عن كل ما يشتتنا ولنبقي ضمرينا يقظا يسري أعاملنا. لنحاسب أنفسنا ولنوجه ذواتنا نحو الخري 

فنجد معنى لحياتنا. لنعمق فكرة صيامنا يف حرماننا من بعض املأكوالت حسب تعاليم كنائسنا.

* اإلنفتاح عىل اآلخر: » ما توفره يف صيامك ليس لك« إن ما نصوم عنه هو للفقري واملحتاج، لنضع يف صندوق الفقري مثرة صيامنا 

تعبريا عن اهتاممنا باآلخرين ولنقم بزيارة املحتاجني يف أماكن تواجدهم. لنفكر يف املهجرين واملحتاجني، ولرنسل لهم مثرة صيامنا.

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 
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األب الدكتور املعلم الراعي والكاهن 
فيصل حجازين

أرقد بسالم

الراحة األبدية أعطه يا رب ونرك الدائم فليضئ له

لتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب من أحبوك 


