نسر المحبة والتربية والعلم..
في تدشين مدرسة مار يوحنا اإلبتدائية..
شارك ظهر ٌوم الجمعة الموافق  23.9.2016عدد ال بأس به من أعضاء مجلس إدارة مدرسة
مار ٌوحنا االنجٌلً وعًذج انكُٛسح ٔانق ًٍٛٛعٍ انًطشاَٛح  ،مندوبٌن من لجان األهالً الصفٌة،
معلمات ومعلمٌن ،وشخصٌات تربوٌة منهم مفتش المدرسة السٌد هانً فرّ اج ،ود .ماجد خمرة يذٚش
ٔحذج انُٕٓض تانرعهٛى انعشت ٙف ٙتهذٚح حٛفا ،إضافة الى شخصٌات دٌنٌة واجتماعٌة ،شارك جمٌعهم
فً تدشٌن مدرسة مار ٌوحنا االبتدائٌة االسقفٌة.
وكان قد ترأس التدشٌن غبطة سئٛس األساقفح انًطشاٌ سٓٛم د ّٔاَ ٙجضٚم انٕقاس ،ساع ٙانكُٛسح
األَجٛهٛح االسقفٛح ،فًٛا سحّة تسٛادذّ ٔتانٕفذ انًشافق طالب صف ّ ٙانثايٍ ،انز ٍٚشاسكٕا ف ٙحفم
انرذشٔ ،ٍٛقايٕا تضٚاسج انصفٕف االترذائٛح ٔيُطقح انثساذ ٍٛيقذي ٍٛنهطالب ُْاك شعاسخ ذحًم قًَ ٛا
ذشتٕٚح ٔاجرًاعٛح ،اضافح انٗ يشاسكرٓى ف ٙذفعٛم انطالب خالل انحصص.
ْزأ ،جاء انرذش ٍٛتعذ أٌ ذ ّى ذشٛٛذ انطاتق انثاَ ٙيٍ يثُٗ ساَد نٕكس ٔانساحح انخهفٙج ،انًثُٗ
انز٘ حٕٖ قثم عاي ٍٛصف ّ ٙانثاَ ْٕٔ ،ٙانٕٛو ٚض ّى  6صفوف من االول حتى الثالث ،لك ّل صف
شعبتان.
ٔاشاد يذٚش انًذسسح االسرار د .عضٚض سًعاٌ دعٛى ،ف ٙكهًر ِّ فْ ٙزِ انًُاسثح إنٗ انذٔس انشٚاد٘
انر ٙذقٕو تّ انًذسسح ،شاكشا كم انجٓاخ انًجرًعٛح انر ٙساَذخ ٔيا صاند ذساَذ انًذسسح يٍ أجم
ذق ّذيٓا ٔذطٕسْأ .فًٛا ٚه ٙكهًرّ كايهح:
" أنٗ ُْا أعاَُا انشب ذذش ٍٛانساحح ٔانطاتق انثاَ ٙيٍ يثُٗ ساَد نٕكس نًذسسح ياس ٕٚحُا فٙ
حٛفأ ،نّ أستع سكائض:
 .1سٔحّٛح :عًم هللا ٔتشكاذّ يع االَساٌ انعايم نًجذ اسًّ.
 .2ذاسٚخٛح :صٛاَح يثُٗ ذاسٚخ ٙأثش٘ ،ذ ّى ذذش ُّٛاالٔل سُح ٔ 1910اسرخذو يسرشفٗ نهٕالدج
ٔعٛادج طثٛح ،ثى الحقا يُضال نطهثح انجايعاخ ف ٙحٛفأ ،االٌ تُعًح انشب يذسسح يرأنقح.
 .3مجتمعٌّة :مشاركة إدارة المدرسة ،الكنٌسة ،وطاقم تربوي وطالب وأهالً ومفتش الوزارة
وممثل البلدٌة ومهندس البناء والمقاول ومهندس االمان ورجال عطاء ومحبّة.
 .4تربوٌّة :توسّع تربوي الستٌعاب الطلب المتزاٌد على المدرسة ولخدمة طالبنا ومجتمعنا.
الذي ابتدأ عمال صالحا هو سٌكمّل معنا وفٌنا"

