المكرسين

من أبناء وبنات رعية
سيدة البشارة

في مدينة بيت جاال

كانون ثاني 2016 -
تجميع وتصميم :وسيم كسابرة
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 -1األب القانوني بشارة عبد ربه
ولد في بيت جاال عام  3681ودخل المعهد االكليريكي على
عمر  31عاما سنة  ،3681سيم كاهنا عام  3666على يد
غبطة البطريرك منصور براكو .أصبح األب بشارة كاهنا
لرعية بير زيت عام  3661وهو في ريعان شبابه ،وقد بقي
كاهنا للرعية مدة  13عاما وبدون ان انقطاع سوى لمرة
واحدة ،كان األب بشارة ابن عم األب انطون عبد ربه الذي
خدم في رعية السلط شرقي االردن ،بتفان وتضحية وقداسة،
الى أن توفي شهيد الغيرة والخدمة الرسولية وهو يعود
مرضى التيفوس ،الذي تف ّشى في تلك الفترة كان األب بشارة
ذا شخصية صعبة وصلبة للغاية ولكنه في نفس الوقت كان

متوقد الذكاء ونبيل في اخلقه.

 -2األب انطون عبد ربه:
ولد عام  3681كانت عائلته من العائلت األولى التي
انضمت الى الكنيسة الكاثوليكية وكان غبطة البطريرك
فاليرجا قد لجأ الى هذه العائلة ليمضي عندها ليلة  1كانون
أول من سنة  3611اثر تعرضه ،للهجوم ضد شحصه من
قبل خصومه ،دخل المعهد االكليريكي سنة  3681سيم
كاهنا في  18ايار سنة  3611وارسل مباشرة الى السلط
كاهنا مساعدا لألب لويس بيكاردو .خدم األب أنطون في
رعايا الرميمين ،الفحيص ،السماكية ،مأدبا ،عمان ،السلط،
في نهاية نيسان  3138وصل خبر انتشار مرض التيفوس
في شمال البلد قرر األب أنطون القيام بجولة رسولية على
ارساليات الشمال التي ظلت بدون كاهن كاثوليكي ولم يكن
يشك أن بدأ رحلته األبدية كانت العناية الربانية في الواقع،
فقد أعدت له في الحصن المكافأة العظمى لبذل حياته في
خرافه
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 -3المونسيور سليم الحذوة:
ولد عام  3138ودخل المعهد االكليريكي عام  3131مع
اعادة افتتاح المعهد في بيت جاال بعد الحرب العاملية

األولى سيم كاهنا عام  ،3113عين مساعدا في مأدبا
والسلط ثم كاهنا في رعية الرامة والزبابدة وبيت ساحور

ونابلس .عين رئيسا للمحكمة الكنسية ومن ثم مدي ار عاما
لمدارس البطريركية اللتينية ،توفي بسبب مرض عضال
في العام  3183وهو مؤلف كتاب القداس أليام اآلحاد،

كان كاهنا غيروا ونشيطا جدا

 -4األب القانوني حبيب الحذوة:

ولد عام  3138وهو اخ المونسنيور سليم الحذةى وسيم
كاهنا عام  3111عين كاهنا مساعدا في عمان ومن ثم
في رافات ،كاهن رعية أدر في العام  3111ثم في شطنة
وناعور ثم كاهنا في رعية جنين عام  3191ثم عين
عريك حيث بدأ في بناء الكنيسة ،عين في العام 3188

للعمل مسؤوال عن ارشيف دار البطريركية وبقي هناك
حتى وفاته في العام .3111
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 -5األب جوني صنصور:
ولد عام  3198ودخل المعهد االكليريكي عام  3118وسيم
كاهنا في القدس عام 3183على يد البطريرك غوري في
كنيسة رقاد العذراء عمل مدة عام في البطريريكية اللتينية
ومن ثم مساعدا في كنيسة يسوع الملك ومن ثم عين مساعدا
لمدة عامين في مأدبا مع األب جورج سابا ،انتقل بعدها الى
الصيبة لمدة عامين وكاهن رعية من العام  3181حيث قام
بشراء الكثير من األراضي وبنى فندقا للحجاج ،عام 3161
عين أمين سر البطريركية اللتينية على عهد البطريرك
ميشيل صباح ،انتقل بعدها الى قبرص حيث اسس رعية
هناك  ،وقد أصيب بفالج ذهب على اثره للعلج عند اخوته
في البيرو منذ العام .1331

 -6األخ الفرير داود كسابرة:
ولد في مدينة نابلس عام  ،3186درس في كلية تيراسنطة
في مدينة بيت لحم وأنهى دراسته الثانوية في مدرسة

اسكندر الخوري الثانوية في مدينة بيت جاال ،تخرج من
جامعة بيت لحم في علم الكيمياء واألحياء ،التحق برهبنة
اخوة المدارس المسيحية (الفرير) عام  ،3113خدم في
مدرسة الناصرة وذهب مرسل الى نيروبي في كينيا ،أبرز

النذور األولى في نيسان  3111في جامعة بيت لحم ،ثم
خدم في عمان وبيروت حيث درس اللهوت العقائدي،
حيث تنقل بين المدارس في لبنان أنهى درجة الماجستير
في اللهوت األدبي الموافقة الروحية ،أبرز النذور الدائمة
في بيروت عام  1331وعاد ليخدم في القدس وحصل
على درجة الماجستير الثانية في اإلدارة التربوية من
جامعة القدس ،حصل في العام  1331على درجة

الدكتوراة في اإلدارة التربوية من الجامعة األردنية.
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 -7الشماس الدائم رمزي غانم
ولد في عمان بتاريخ  3181/3/8ونال سر العماد المقدس
بكنيسة سيدة البشارة في بيت جاال عام  3181تخرج من كلية

عمان الجامعية للهندسة التطبيقية – االردن عام  3111نال
سر الزواج المقدس من سحر سمعان سلمة في كنيسة سيدة
البشارة للتين في بيت جاال عام  3116ورزق بأربعة أبناء،
يعمل اآلن في مجموعة عزت مرجي مدي ار لقسم التدفئة

والتبريد ،انتسب الى الحركة الكشفية عام  3181حيث استلم
قيادة مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية اللتين التابعة لكنيسة
سيدة البشارة في اللويبدة من عام  3118الى عام  ،1331انتخب بعد ذلك أمينا عاما للهيئة العامة لكشافة ومرشدات
مطرانية اللتني من عام -1331الى عام  1336حيث حصل خللها الى الشارة الخشبية في اليوبيل المئوي لتأسيس
الكشاف العالمي كما حصل على وسام كشفي رفيع من الكشاف الكاثوليكي العالمي ،نال درجة القارئ والشدياق عام

 1331ةسيم شماسا انجيليا دائما بتاريخ  1331/8/11في عمان ويخدم في رعية سيدة البشارة في اللويبدة – االردن

 -8الشماس الدائم سمير هودلي
ولد في مدينة القدس عام  :3181انهى دراسته الثانوية في
مدرسة تيراسنطة للبنين في القدس ,في العام :3161أنهى
دراسته الجامعية في جامعة بيت لحم تخصص لغة إنجليزية

وآدابها ةبتخصصين في التربية والترجمة .عمل مدرسا للغة
اإلنكليزية والتربية الدينية المسيحية في مدرسة تيراسنطة للبنين
القسم الداخلي .العام  3119أكمل الدراسات الجامعية العليا

في جامعة السالزيان البابوية في روما .تخصص في اللهوت
لمدة عامين نال شهادة الماجستير في علوم وسائل االتصال
االجتماعي وكيفية استخدامها في الك ارزة.عام  ،3161اما في
العام  3119عمل في مكتب التربية الدينية في البطريركية اللتينيةعام  :3118تزوج من اآلنسة منيرفا لطفي عازر
ورزق بولدين فؤاد ولطفي .في سن المراهقة شعر بالدعوة ألن يصبح كاهنا ولكن لم يجد اإلرشاد الكامل .،استمر في
حياته العادية وانضم إلى جوقة الترتيل في روما التقى بعدة عائلت كان الزوج فيها شماسا دائما ،فتساءل “لماذا ال

أقر هذه الخدمة في األبرشية.
يوجد عندنا هكذا خدمة في أبرشيتنا؟” في عام  ،1333استجاب السينودس األبرشي و ّ
في عام  2008حصل على رتبة القارئ والشدياق.وهو اآلن في رعية القدس في المدينة المقدسة .وفي عام 1331
سيم شماسا دائما
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 -9األخت جوديت الحذوة:
ولدت في مدينة بيت جاال عام  3136خرجت راهبتنا
المرحومة األخت جوديت الحذوة لتكون اول راهبة في
المدينة في رهبنة الوردية المقدسة ،الشمعة االولى في
رعيتنا في الوردية المقدسة ،عاشت حياة التقشف وحياة
الرهبنة وكرست ملئ حياتها لخدمة المسيح له المجد

وكنيسته وأمه العذراء مريم كلية القداسة ،خدمت في الكثير
من الرعايا في فلسطين واألردن وكانت مثال الراهبة
الحنونة والعطوفة والمحبة والمعطاءة والمضحية بكل شيء
في سبيل خدمة الرعية والكنيسة والراعي الصالح المسيح

له المجد وأمه العذراء مريم كلية القداسة ،الى أن ألم بها
المرض ولم يقوى المرض عليها بقيت تخدم حتى اللحظة
األخيرة فق تحملت المرض بصبر واستسلم للمشيئة
اإللهية في حياتها التي كانت حافلة بالعطاء التي تميزت
في حياتها بالبساطة

االنجيلية والعمل الدؤوب الصامت فكانت :في عام :3113أبرزت نذورها األولى في القدس وخدمت في مدن
عجلون ،والفحيص في االردن  ،زبير زيت ،جفنا ،عابود في فلسطين وأثناء خدمتهاداهمها المرض فتحملته
بصبر واستسلمت للمشيئة اإللهية وفي تاريخ  3113/1/39توفيت في المستشفى الفرنسي في القدس ودفنت
في مقبرة الدير الخاصة في ماميل.

 -10األخت تريز حنا قراعة
ابنة الرعية ما زالت في مرحلة النذور االولى التي ابرزتها
في العام  1331وهي تخدم اآلن في االردن
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 -10األخت مي ار عودة موسى كسابرة:
ولدت في مدينة بيت جاال عام  3161وانهت دراستها في

مدرسة البطريركة اللتينية في مدينة بيت جاال وأبرزت
النذور األولى في لبنان عام  1339وأبرزت النذور الدائمة
في رهبانية الوريدة المقدسة في عام  1333في عمان-

االردن وأثناء خدمتها في مدينة بيت لحم التحقت
بجامعةبيت لحم وانتهت درجة البكالوريوس في التربية
الدينية وخدمت في رعياي بيت لحم وبير زيت ورام اهلل
ورفيديا في نابلس.

كتب هذا التقرير في كانون ثاني 2016
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