ألخت ليوني سالم

يھب ريح الصيف على وجنات الخدود يترك لمسة...كشجر الزيتون يتحدث تاريخ
وأمجاد ليترك لنا حضارة...يبزغ القمر في السماء كل ليلة ليترك لنا ذكرى
جماله...ويأتي ابن اإلنسان ليترك لنا المحبة...لإلنسان ذكريات ال تنسى لتطبع داخله
أمل اللقاء بعد ألم الفراق...وتأتي لنا األخت ليوني وتذھب لتترك لنا بصمة ...
في الجوقة من ترتيب وصوت جميل عليل
في العزف على بيانو الكنيسة بصوت رقيق مريح
في المدرسة لتعليم محبة المسيح
في الرعية صديقة وأخت حنونة
في الدير رئيسة متواضعة وصريحة
من ھي األخت ليوني...
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ولدت في عابود  -فلسطين
 :دخلت دير ...بيت حنينا
النذور االولى في بيت حنينا
النذور الدائمة في المصدار – عمان – األردن على يد غبطة
البطريرك .......ميشيل صباح .......
رعية مدرسة بيت حنينا
رعية بيرزيت
رعية رام ﷲ
رعية بيت جاال
انتقلت الى رعية الطيبة
شھادة التوجيھي ،دراسة خاصة
حصلت على دبلوم في التربية الدينية من جامعة.بيت لحم-فلسطين..
حصلت على دبلوم في الموسيقى مع عدة كورسات في معھد
المانيفكا التابع لحارسة االرض المقدسة في القدس.
بكلوريس في التربية االبتدائية من جامعة القدس المفتوحة في رام
ﷲ  -فلسطين وتعتبر أول راھبة تدرس في ھذه الجامعة المحلية
الفلسطينية وأكدت على الحضور المسيحي الرھباني في المجتمع
عدة دورات في مواضيع متعددة في رياض االطفال " مركز
مصادر الطفولة المبكرة . ،الكمبيوتر ‘ الليتورجيا
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محطات مھمة في حياتھا:
• دعوتھا الرھبانية ابتدات وتكونت من االاتزام في نشاطاتھا في الكنيسة
ومساعدة الراھبات في البلدة وخاصة االخت جيما التي كانت الشعاع
لتنيروتنمي بذرة الدعوة عندھا وھكذا كان

• الفتره الدراسية
دخلت الدير بعمر  15عاماً وقد انھت الصف الصف الثالث االعدادي لذلك انقطعت
عن الدراسة  3سنوات وبعد النذر اكملت الدراسة الثانويةولكنھا انقطعت عن الدراسة
اثناء سنة التوجيھي بسبب ظروف صحية ،وبعد عشرة سنوات تقريبا تقدمت
للتوجيھي وانتھت بنجاح وبعدھا كانت تتابع دورسھا في الموسيقى في معھد المانيفكا
التابع لحارسة االرض المقدسة لمدة اربع سنوات ،
• تابعت دروسھا الجامعية في جامعة القدس المفتوحة في رام ﷲ تخصص
تربية ابتدائية " وفي خالل دراستھا في الجامعة كانت رمز للحضور المسيحي
والرھباني في مجتمع اسالمي كونھا اول راھبة تبدا الدراسة في ھذه الجامعة
 ،وقد نالت االحترام والتقدير من مدير الجامعه واألساتذة ايضا

• حياتھا الرھبانية والرسولية
ھذه الفترة قضتھا في التعليم المسيحي في كافة المراحل وكانت تكثر من حب
االستماع في مجال التعليم فاكانت دائما تتألق في طرح المواضيع واوراق العمل
والوسائل للطالب ولكن كانت دائما تطرح السؤال على نفسھا :ھل انا اعطي يسوع
للطفل والشاب والشابة ...او انا ال أقوم بواجبي على ما يرام ...
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• في مجال الحياة الراعوية
ان العمل في مجال الرعية شيق جدا وذات متعة فھو مجال واسع للعمل من حيث
زيارات العائالت  ،فرق االخويات  ،والشبيبات في كافة انواعھا وخدام الھيكل
وتدريب اول مناولة والتثبيت  ،وفرق الترتيل  .من خالل ھذا العمل الواسع كانت
دائما حاضرة في اي عمل كان حتى ولو كان على حساب راحتھا وتھتم ،بالكبير
والصغير  ،وبكل انسان يطلب منھا مساعدة وكانت ال تشعر باي حاجز يبعدھا عن
التعامل مع جمع المؤمنين
• كان يعتمد عملھا الرسولي الراعوي على الخدمة المتفانية بال حدود من
ساعات الصباح وحتى ساعات المساء تراھا منھمكة بالعمل .
• تركز في صالتي على التامل في الكلمة الحية لتسطيع ان تعيش حياتھا
ورسالتھا بكل حب وتفان مع المسيح وكنيسته ورعيته بالحب الحب مع العذراء
مريم كلية القداسة وحياتھا الرھبانية ترتكز على عيش الفضائل االلھية وخاصة
فضيلة التواضع التي ھي اساس العمل الرسولي الذي ما كنا نالحظه أثناء
خدمتھا في مدينتنا الخالد بيت جاال
• *متعتھا في العمل ھي ان تعطي يسوع المحبة يسوع االبتسامة ويسوع
المعطاء بال حدود والتضحية من أجل كل طفل وشاب ومريض ومحتاج وكل
إنسان ....
نطلب منھا أن تصلي ألجلنا وأن تتذكرنا في صالتھا الن األخت ليوني تركت بصمة
وتركت أمل وتركت لنا كل ذكرى طيبة وجميلة وحلوة فما زال القلب ينادي االخت
ليوني...ويتذكرھا.
أيتھا االخت الجليلة لك كل التقدير والمحبة واإلعجاب من موقع كنيسة سيدة البشارة
نقول لك أنت رمز المحبة والتواضع فانت أختنا الكبيرة
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