األب فرح سالمة بدر
ال توجد غير الحروف لتخط بعض الكلمات الى األب فرح
بدر ،ھذا الشاب المفعم بالحيوية والعطاء والنشاط ولتعبر عن
مدى تقديرنا واحترامنا ومحبتنا الختياره طريق المسيح
فبصلواته لنا كان النشاط واالنتماء والحيوية في رعية كنيسة
سيدة البشارة في بيت جاال.
فبعد رسامته كاھناً للمسيح وكنيسته في العام  2010تم تعيينه كاھنا ً مساعداً لألب
ابراھيم الشوملي في رعية كنيسة سيدة البشارة في بيت جاال فيا له من حظ كبير له
ولنا ،أتحفنا بصوته الجميل الشجي ليتحف آذاننا أثناء ترتيل اإلنجيل المقدس الذي
كان يجلجل في الكنيسة لتظھر معالم اإليمان بصوته ومعالم كلمات الكتاب المقدس
بيت شفتيه ولتصدح حنجرته بصوت جميل ھادئ يھدئ النفس ويستقر القلب من
ھيجان الحياة من حولنا أتحفنا وما زال وسيبقى يتحفنا بحنجرته الرنانة )ﷲ يخليلك
ھالصوت أبونا( في مدح الرب وتمجيده.
وليس فقط األب فرح صاحب صوت جميل وإنما شخصية رائعة محبة تحب اآلخرين
واآلخرين يبادلونه بحب أعظم لما ترك من بصمة في كنيستنا في بداية مشواره الكبير
في سر الحياة سر الكھنوت.
وأيضاً ليس فقط صوته الشجي وإنما عزفه على بيانو الكنيسة الرائع وتلحينه للعديد
من التراتيل الذي كان له األثر الكبير في جوقة الكنيسة ورقي تراتيلھا مما كان له
الصدى الكبير الواسع في ارجاء الرعية والكنيسة.
أما حكاية حياته المليئة بالعطايا وحب المسيح له ولكنيسته فكانت حياته وستبقى
إنشاءﷲ لسنين عديدة معطاء محب وحنون:
 1984/2/15ولد في اربد – األردن
 1997/8/25دخل المعھد اإلكليريكي في بيت جاال في الصف الثامن
أنھى دراسته الثانوية العامة والتحق باإلكليريكية الكبرى في بيت جاال
2002
 2009/12/18سيم شماساً إنجيلياً في بيت جاال على يد غبطة البطريرك فؤاد طوال

2010/6/24
2010/7/1
2011/7/1

سيم كاھناً في كنيسة قلب يسوع األقدس – تالع العلي على يد غبطة
البطريرك فؤاد طوال
ُعيﱢنَ كاھناً مساعداً لألب ابراھيم الشوملي في رعية البشارة – بيت جاال
وكاھناً مساعداً في المعھد اإلكليريكي
ُعيﱢنَ كاھناً مساعداً لألب فيصل حجازين في كنيسة العائلة المقدسة – رام
ﷲ

فمن كنيسة سيدة البشارة في بيت جاال وجميع فعالياتھا وعلى رأسھم األب ابراھيم
الشوملي كاھن الرعية نقدم لك كل الحب والتقدير والمحبة أيھا األب الجليل فرح بدر
نصلي لك ليكون الرب يسوع له المجد معك دائماً بشفاعة والدة اإلله العذراء مريم
كلية القداسة ،صلي لنا أيھا األب الجليل.

