CEREMONIA DE ABSOLVIRE LA
ȘCOALA PATRIARHIE DIN YAFO
În seara zilei de miercuri, 23 iunie/6 iulie 2022, ceremonia
de absolvire a celor patru absolvenți ai Școlii de limbă arabă
a Patriarhiei din Yafo (vechea Joppa), de lângă Tel Aviv, a
avut loc într-un spațiu deschis din curtea școlii.
Patriarhia a păstrat întotdeauna o școală în această zonă. Cu
toate acestea, a existat o întrerupere a funcționării Școlii
în 1948, când armata israeliană și-a făcut tabără acolo.
Patriarhia a reușit să obțină repunerea în funcțiune a Școlii
în urmă cu 25 de ani prin acțiunile vrednicului de pomenire
Patriarh al Ierusalimului Diodor și ale reprezentantului său
în Yaffo, ÎPS Arhiepiscop Damaschin de la Yaffo.
Ceremonia de absolvire a fost onorată de prezența
Preafericitului Părinte și Patriarh al Ierusalimului Teofil, a
ÎPS Arhiepiscop Aristarh al Constantinei, a ÎPS Arhiepiscop
Damaschin de Yaffo, a Preotului Issa Mousleh, a Arhidiaconului
Marcu și a Preotului comunității din Yaffo, Părintele
Constantin.
Ceremonia a început cu o rugăciune, iar apoi directoarea
școlii, doamna Najla Hanhan, a ținut discursul introductiv și
i-a invitat pe cei patru absolvenți pe scenă. Directoarea a
descris activitatea școlii, care a depășit dificultățile
datorate covidului și altor factori și i-a pregătit pe
absolvenți pentru a reuși la examenele de admitere la
universități din Israel.
Doamna director a mulțumit, de asemenea, Preafericirii Sale
pentru sprijinul moral și financiar acordat Școlii
Patriarhiei.
Ceremonia a continuat cu discursurile absolvenților, în arabă,
ebraică și engleză. Studenții și-au exprimat recunoștința față

de Școală pentru educația pe care au primit-o timp de
doisprezece ani. De asemenea, a fost prezentat un videoclip cu
activitățile școlare ale elevilor din anul precedent și au
încheiat prin predarea ștafetei absolvenților de anul viitor.
Apoi, părintele Issa a citit discursul Patriarhului în limba
arabă, subliniind valoarea educației ca fundament al
societății, și a mulțumit directorului școlii și profesorilor
pentru activitatea lor educațională.
La final, Preafericirea Sa a înmânat diplomele de absolvire,
urându-le absolvenților succes în viitoarele lor cariere.
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