
Équipe pastorale 

Père Charbel Geagea  – Curé 
 

Équipe administrative: 
 

Mme Leila El Haiby, V-P 

Mme Eliane Nakouzi, Secrétaire 
M. Elie Kach, Trésorier  

 

Adresse postale: 
 

12450 Rue Gascon,  

Pierrefonds, QC, H8Z 1S2 

 

Adresse électronique: 
 

https://.paroissestjeanlapotre.ca 
info@paroissestjeanlapotre.ca 
 

Téléphone / WhatsApp 
 

514-437-7755 
  

Facebook: 

Paroisse Saint Jean L’Apôtre  

 

Instagram:  
Paroisse St Jean Mtl 
 

Horaire des Messes 
 (au temps du couvre feu) 
Dimanche 11h:00 et  18h:30 

Jeudi (18h:00 ) 
                (Chapelet, Messe, Adoration) 

Vendredi (18h:30) 

Samedi (18h:30) 

Bureaux ouverts:  

du lundi au Samedi 

de 10h00 à 17h00 

 

Bulletin hebdomadaire  Le 22 Août  2021 

PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

مونتريال -رعية مار يوحنا الرسول  
https://www.paroissestjeanlapotre.ca 

“Ensemble en Famille, Agir pour bâtir” 

 األحد الرابع عشر من زمن العنصرة: مرتا ومريم

14e Dimanche de la Pentecôte 

Épîtres : 1 Th 2:1-13 

Évangile: St Lc 10:38-42 

Que signifient les paroles de Jésus à Marthe ? 

Certainement pas qu’écouter est mieux que 

d’agir, car à travers l’Évangile Jésus insiste sur 

le fait qu’écouter sans agir n’a aucune valeur. 

Jésus insiste toujours pour dire que la véritable 

écoute de sa parole consiste à la mettre en pra-

tique. 

Nous vivons dans un monde toujours plein de 

distractions. Dans la vie chrétienne, les dimen-

sions actives et contemplatives sont néces-

saires. Chacun de nous doit trouver l’équilibre 

entre le service du Royaume et les temps d’at-

tention particulière à Dieu. 

Aujourd’hui, Jésus nous rappelle que prendre 

le temps d’écouter sa parole est la seule chose 

nécessaire pour nous aider à remettre notre vie 

dans la bonne perspective. Jésus met en évi-

dence ici l’une des exigences fondamentales 

pour être son disciple : écouter la parole de 

Dieu, y réfléchir, et la mettre en pratique.  

Le chemin de la sainteté commence par 

l’écoute de la Parole de Dieu… 



Horaire hebdomadaire des Messes 2021 

Samedi 21 Août 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des malades. 

 

Dimanche 22 Août 

11h:00 Messe et rite de l’ encens à l’intention de  Bechara 

Toufic Al-hajjar décédé au liban, oferte de sa femme 

Viviane al Doueihi, et ses enfants : Peter, Elio, Emmanuel 

et la famille. 

 

*** 

Jeudi  26 Août 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des pauvres.  

19h30 Adoration et confession. 

 

Vendredi 27 Août 

18h00 Chapelet.  

18h30 Messe.  

 

Chers paroissiens et paroissiennes 

Un assouplissement pour les lieux de culte vient  

d’être annoncé par le gouvernement de Québec à 

partir de 07 juin . Cet assouplissement nous per-

met de tenir des messes avec  (250) personnes. 

Pour la participation à la Messe,  

premier arrivé, premier servi  



"  العـــنــصـــرةتفسير أيقونة "

“Quête en ligne” 

Paroisse Saint Jean L’Apôtre 

Chers frères et sœurs 

Notre famille paroissiale compte beaucoup sur votre gé-

nérosité pour assurer sa continuité; Merci d’utiliser une 

des différentes méthodes de contribution suivantes: 

♦ PayPal (cliquer ici)

 Prélèvement mensuel, veuillez nous envoyer un chèque barré. 

 Chèques postdatés (hebdomadaire, mensuel ou annuel) au nom 

de la paroisse. 

 E-Transfer, directe au compte de la paroisse, en utilisant le 

courriel : 

e-transfer@paroissestjeanlapotre.ca 

(un reçu pour fin d'impôt vous sera émis et envoyé) 

هذه األيقونة هي عود على منمنمة ربوال األقدم  

والفريدة بنوعها في الفن المسيحي. العذراء تتوسط 

الرسل ويداها بحركة األخذ والعطاء. حوليها الرسل 

في وقفة تذكارية. الجميع تحت قوس السماء الذي 

يعلوه الفردوس بشكل أشجار الجنة، ويخرقه الروح 

بشكل حمامة تتوزع السنة ناٍر فوق الرؤوس. هذه 

العنصرة تتميز بشكلها اإليقونوغرافي الذي يتحول 

إلى أشكال دائرية ومدرّجة في العنصرات الالحقة 

 في االيقونوغرافيا المسيحية.

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=QHVMTW5MJV2KU&source=url
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fcgi-bin%2Fwebscr%3Fcmd%3D_s-xclick%26hosted_button_id%3DQHVMTW5MJV2KU%26source%3Durl&data=02%7C01%7C%7Ce5493ac30d4e408984a108d7cc4d04b7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fcgi-bin%2Fwebscr%3Fcmd%3D_s-xclick%26hosted_button_id%3DQHVMTW5MJV2KU%26source%3Durl&data=02%7C01%7C%7Ce5493ac30d4e408984a108d7cc4d04b7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7


 

1.  “ Agir pour Batir” عنوان مسيرتنا الرعوية، وللمناسبة  هو

وندعو الجميع للتكاتف من   ألصحاب األيادي البيضاءشكر كبير 

 الرعوية من خالل مساعداتها . أجل الحفاظ على عائلتنا 

2. Pour assurer le service spirituel aux malades, 

veuillez contacter le curé de la paroisse.  

3. pour la 7ème fête de la paroisse, veuillez réserver 

la date 19 septembre 2021, diner au restaurant 

nuit de beirut. 

4. Pour être au courant de la vie paroissiale, veuillez 

aviser le bureau de la paroisse au sujet de toute 

changement d’adresse.  

 التوصيات الرعوية



 Nos activités  



ِ تَْسَمُع َكالَمهُ  ب    فََجلََسْت ِعْنَد قََدَمي ٱلرَّ

 

هذا األحد يذك رنا باألختين مرتا ومريم الل تين استقبلتا يسوع في بيتهما. فراحت مرتا  

ةً بأمور كثيرة، وحدها، بينما أختها مريم جلست عند  تنهمك بكثرة الخدمة مضطربةً مهتمَّ

قدَمي يسوع تسمع كالمه. يشد د لوقا على سماع كلمة اإلنجيل، واإلصغاء إليها، ويرى في 

 «.مريم اختارت النصيب األفضل، ولن يُنزع منها!»ذلك قُربى حقيقي ة من يسوع: 

 

يستعيد بولس ذكرياته في تسالونيكي، ويخاطب المؤمنين كخطيب ): 13-2/1تس  1الرسالة )

يتباهى بفصاحته، وال كمتملّق أو استغاللّي، بل هو ُممتَحن ومؤتَمن على إنجيل يسوع المسيح. 

ال يفرض إكرامه على المؤمنين وال يطالبهم بسدّ حاجاته المادّيّة، بل هو يفاخر بأنّه يرفض 

قطعًا ودوًما أن يكون َمدينًا بشيء مادّّي ألحد، ولم يقبل عونًا مادّيًّا إالّ من مؤمني فيلبّي. ويشبّه 

نفسه باألّم المرضع، وباألب المشّجع، وهو مستعدّ أن يبذل نفسه في سبيل المؤمنين، ليثبّتهم 

على الحياة المسيحيّة بكّل ما تقتضيه من عمل اإليمان، وتعب المحبّة، وثبات الرجاء. وينتهي 

بالتشديد على قبول البشرى لدى أهل تسالونيكي. فليست 

البشرى كالًما عن هللا فحسب، بل هي كالم هللا عينه، 

يأتي على ألسنة بشر، وهي قّوة إلهيّة تفعل في حياة 

المؤمنين فتؤتيهم الخالص: يقبل المؤمن كلمة هللا من فم 

المبّشر، ويسمعها ويُصغي إليها، وتدخل إلى قلبه، 

 «الكلمة» ويرضى بها ويتفاعل وإياها، فتحقّق فيه 

  خالًصا أبديًّا!

 

مرتا ومريم، نجدهما ): 42-10/38اإلنجيل )لو  - 2  

هنا في لوقا، دون تحديد مكان أو زمان، ألنّه يذكرهما 

( وهما 11(، ونجدهما لدى يوحنّا )11521-15/1في مسيرة يسوع من الجليل إلى أورشليم )

تتّصفان بالصفات ذاتها عند االثنين، ولكن يوحنّا يُعطي مرتا دوًرا مميًّزا، فهي تردّد حرفيًّا ما 

(: أنت المسيح ابن هللا! معبّرةً عن هويّة يسوع الكاملة في اإلنجيل 11511قال بطرس في متى )

الرابع. أّما هنا، فتظهر غير مكترثة إالّ للخدمة، وتريد من أختها مريم أيًضا أن تخدم مثلها، 

مرتا، »بدل أن تجلس عند قدَمي الرّب تسمع كالمه! لذلك ال يخلو جواب يسوع لها من عتاب: 

فمريم اختارت »، ومن مديح ألختها مريم: «مرتا، إنِّك تهتّمين بأمور كثيرة، وتضطربين!

يشدّد لوقا حقًّا على سماع الكلمة، إنّما هذا ال يعني االستغناء عن الخدمة  «.النصيب األفضل!

وعن العمل، ألّن العمل والتأّمل متالزمان، متكامالن، كما يظهر من مثل السامرّي السابق 

 مباشرة لقّصة مرتا ومريم!

 



 Nos coordonnées  

 
“la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 
relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardon-

né.“ (Jc 5:15) 

 

Chers frères et sœurs  
 

la paroisse saint jean l’apôtre est au service des fi-
dèles malades qui ont besoin de recevoir la confes-
sion et la communion. Vous êtes priés d’appeler le 

bureau de la paroisse  

au : 514 437 7755 

Visite et communion des malades 



 قصة روحية

 الطبيب الملحد والطفل المؤمن
 

في زيارتي لواشنطن روى لي األب المحبوب بيشوي اندراوس القصة التالية، أرسلها له  
أحد األحباء وقد قمت بإعادة كتابتها في شيء من التصرف. كان فيليب، الطفل الصغير 
في طريقه مع والديه إلى مستشفى القلب. كان الطفل متهلاّلَ للغاية، بينما كان والداه 
يحاوالن دموعهما حرًصا على نفسية ابنهما الصغير.في المستشفى تقدم الجراح إليهم 
وكان ُمّر النفس فقد عرف أن احتماالت نجاح العملية تكاد تكون معدومة. ُدهش الطبيب 
الجراح لما رأى الطفل متهلاًل للغاية.بلطف شديد قال الطبيب الملحد للطفل: "سأفتح 

 قلبك..." وقبل أن يُكّمل الطبيب حديثه إذا بفيليب يقول له: "ستجد فيه يسوع المسيح".
تضايق الطبيب الملحد لكنه حاول أن يشرح للطفل ما سيحدث له فقال: "سأريك خالل 

 الفيديو ماذا سأفعل، إنني سأفتح قلبك...".
 قاطعه فيليب: "عندما تفتح قلبي سترى يسوع ساكنًا فيه، يُقيم مملكته فيه!"

أكمل الطبيب حديثه: "بعد أن أرى ما قد حّل بقلبك من دمار سأبذل كل الجهد إلصالحه، 
وبعد ذلك سأخيط قلبك وأغلقه ثم أرد صدرك إلى وضعه السابق. وسأخبرك بما سأراه في 

 قلبك".
للحال قال فيليب: "ال تخف، ليس في قلبي دمار، فإن الكتاب المقدس يقول أن يسوع ساكن 

 هناك، وحيث يوجد يسوع لن يوجد دمار!".
قال له الطبيب: "اسمع يا فيليب فإنني سأجد عضلة القلب في ضعٍف شديد، وأن الشرايين 
غير قادرة على مّد القلب بالدم... لكني سأبذل كل الجهد لتغيير بعض الشرايين ومساندة 
عضلة قلبك حتى تتمتع بصحة جيدة وتستطيع أن تمارس حياتك!".تطلع إليه فيليب وقال 
له: "لكنك ستجد يسوع المسيح فيه، إنه ساكن فيه!" أخفى الطبيب ما يحمله من مشاعر 
نحو هذا الطفل الغبي الذي ال يريد أن يكون واقعيًا ويدرك حال قلبه الجسماني، بل 
مشغول بفكرة خيالية ثبتها فيه والديه والكنيسة، أن يسوع يسكن في القلب".بعد أن تمم 
الطبيب العملية الجراحية عاد إلى مكتبه يسجل بصوته تقريًرا طبيًا عّما رآه وما فعله على 

 تسجيل حتى تكتبه السكرتيرة في ملف المريض فيليب.
بدأ الطبيب يسجل كل ما وجده في القلب، وكيف أنه يشعر بأن الطفل لن يعيش أكثر من 
عدة شهور، فإن حالة قلبه خطيرة للغاية، وأنه ال يمكن نقل قلب طفل آخر إليه. قال بأنه ال 
رجاء في شفائه، وقال أنه يحتاج إلى راحة مستمرة...". هنا أوقف الطبيب التسجيل وبدأ 
يقول بصوت عاٍل: "أين هو المسيح يسوع الساكن في القلب؟" تطلّع حوله كمن يحدث 
السيد المسيح ويعاتبه: "إن كنت تسكن في قلبه، فلماذا فعلت به كل هذا؟ لماذا كل اآلالم؟ 
لماذا تسمح بموت طفل صغير كهذا بال ذنب من جانبه؟ لماذا؟". سمح الطبيب صوتًا يقول 
له: "هذا الطفل هو ابني، سيعود إلى حضني، يرجع إلى بيته، إنه طفل أمين سيتمتع 
بإكليل أمانته. إنني لن أتركه ليصير بين قطعانك فيضيع ويفقد مجده األبدي. إنه قادم إلّي 
وهو يصلي من أجل أمثالك الذين تركوا القطيع الحقيقي!. انهمرت الدموع من عينّي 
الجّراح، وحاول بكل طاعته أن يجففها، ثم انطلق إلى حيث الطفل على السرير وحوله 
والده. فاق الطفل من التخدير وهمس قائاًل: "هل فتحت قلبي؟" أجابه الجّراح: "نعم لقد 
فتحته". سأله: "وماذا وجدت فيه؟" أجاب الجّراح: "وجدت فيه يسوع المسيح العجيب في 

 حبه!".

http://story4free.blogspot.com/2013/01/blog-post_19.html


Équipe Pastorale 

MEMBRES DE LA  

FABRIQUE  

DE LA PAROISSE  

SAINT-JEAN L’APÔTRE 

 

P.  Charbel Geagea  

(Curé et Président) 

 

LES  MARGUILLIERS 

Mme Leyla El Haiby  
(Vice-présidente) 

Mme Eliane Nakouzi 
(Secrétaire) 

 

M. Elie Kach 

(Trésorier) 
 

 

Mme Liliane Saleh 

M. Joe Nasr 

M. Badri Matar 

 

LES CONSEILLERS 

M. Ghazi Zeidan  

MEMBRES DU CONSEIL  

PAROISSIAL 

DE LA PAROISSE  

SAINT-JEAN L’APÔTRE 

 

+ Comité Spirituel et Liturgique  

Mme. Nadine Abou Rjeily Choucha 
 

+ Chorale St-Jean L’Apôtre 

Mme. Woujoud Chamoun 
 

+ Chevaliers de Saint Jean 

 
 

+ Comité 1ère Communion 

Mme. Graziella Sakr 
 

+ Comité de la Catéchèse 

Mme.  Hanane Sawaya  
 

+ Comité des Jeunes  

M. Nicolas Aouad. 
 

+ Comité des Dames 

Mme.  Claire Hobeica 
 

+ Comité de la Charité  

Mme.  Grace Farah Ghanem 
 

+ Scouts St Jean l’Apôtre 

Mlle. Tina Kach 

 

+ Comité de la Famille 

Mme.  Raymonne Abboud 

 

 



 Nos activités paroissiales 

Via  Zoom 

Via  Zoom 



Activités / 
Résponsable 

Lieu 
Jour / heure 

Courriel 

Chorale Enfants 
Mme. Woujoud Cha-

moun 

Lundi  
11h-11 h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

Chorale Adultes 
Mme. Woujoud Cha-

moun 

Lundi  
11h - 21h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

École de Musique 
M. Dany Daou 

Samedi 
13h30-14h30 

mu-
sique@paroissestjeanlapotre.ca 

École Arabe 
Mme Roudayna Moussa 

Samedi  
14h30- 11h30 

ecole.arabe@paroissestjeanlapotr
e.ca 

Catéchèse et activités 
des  enfants (5 - 11 

ans) 
Mme. Hanane Sawaya 

Samedi  
11h:30- 11h:00 

ca-
techese@paroissestjeanlapotre.ca 

Jeunes (12-25 ans) 
Mr Nicolas Aouad 

Samedi  
11h:00- 20h:30 

jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

Première Communion 
Mme. Graziella Sakr 

Samedi  
11h:30- 11h:00 

commun-
ion@paroissestjeanlapotre.ca 
 

Chevaliers Saint Jean 
 

2ème Dimanche du 
mois 

cheva-
liers@paroissestjeanlapotre.ca 

École des Parents 
P. Charbel Geagea 

Samedi  
11h:30- 11h:00 

parents@paroissestjeanlapotre.ca 

Groupes Des familles 
Mme. Raymonne Ab-

boud 
Les vendredis famille@paroissestjeanlapotre.ca 

À l’écoute 
P. Charbel Geagea 

Mardi, jeudi et same-
di 

11h00- 11h00 
ecoute@paroissestjeanlapotre.ca 

Comité des Dames 
Mme Claire Houbeica 

Mercredi  
11h 30 – 20h 

dames@paroissestjeanlapotre.ca 

Comité de Charité 

Mme Grâce Farah 
 charite@paroissestjeanlapotre.ca 

Scouts 
Mlle Tina  Kach 

Vendredi  
11h - 21h 

scouts@poroissestjeanlapotre.ca 

Équipe Pastorale 

mailto:jeunes@paroissestjeanlapotre.ca
mailto:jeunes@paroissestjeanlapotre.ca
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 أسماء في السماء

 شهر أب 

   اليوم األول:الشهداء المكابيين
   اليوم الثاني:القديس اسطفانوس أول الشهداء

 . اليوم الثالث:داود النبي
   اليوم الرابع:القديس دومينيكوس

   اليوم الخامس:القديس خريستوفانوس والقديس لويس دي غونزاغا
   اليوم السادس:تذكار تجلي الرب

   اليوم السابع:ضوميط الشهيد
   اليوم الثامن:البابا سيكستوس الثاني الشهيد والقديس مورون

   اليوم التاسع:ماتيا الرسول
   اليوم العاشر:لورنسيوس الشهيد

   اليوم الحادي عشر:الشهيدين يوستوس وبستور والقديس أوديوس
   اليوم الثاني عشر:الشهيدين انيكاتوس وفوتيوس

   اليوم الثالث عشر:كالرا البتول
   اليوم الرابع عشر:القديس مركلّس والنبي ميخا

   اليوم الخامس عشر:تذكار انتقال السيدة العذراء
   اليوم السادس عشر:القديس روكز

   اليوم السابع عشر:الشهيد ميرون الكاهن
   اليوم الثامن عشر:تذكار رسالة أبجر الملك الى السيد المسيح

   اليوم التاسع عشر:القديس اندراوس ورفاقه الشهداء
   اليوم العشرين:القديس برنردوس

   اليوم الحادي والعشرون:صموئيل النبي والشهيدة فاسا وأوالدها
   اليوم الثاني والعشرون:الشهيد سيمفوريانوس

   اليوم الثالث والعشرون:البارة انتوسا واثناسيوس األسقف الشهيد
   اليوم الرابع والعشرون:الشهيد افتيخيوس

   اليوم الخامس والعشرون:القديس تيطس تلميذ بولس الرسول وأسقف كريت
   اليوم السادس والعشرون:القديس زافيرينوس البابا وتذكار الشهيد ادريانوس

   اليوم السابع والعشرون:األنبا بيمين الناسك
   اليوم الثامن والعشرون:القديس موسى الحبشي

   اليوم التاسع والعشرون:قطع رأس يوحنا
   اليوم الثالثون:الشهيد فيليكوس

   اليوم الحادي والثالثون:القديس ايجيديوس
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 تأمل 

 جواب وخيار

َمن قال إن الحياة الحقيقي ة تستمر  فقط بلقمة العيش، أليست جميع الكائنات الحي ة تسعى إليها 

م على المرء المرح والروح الرياضي ة وتلزم  بشت ى الطرق؟ َمن قال إن النفس المؤمنة تَُحر 
ه والمآدب مع أهل الدار وخارجه، وغيرها؟ وَمن قال أن  صاحبها باإلبتعاد عن اإلنشراح بالتنز 

المسيحي ة هي واجبات ديني ة روتينية تخلو من الفرح؟ َمن قال وَمن قال والمسبحة تطول في 
 تحديد َمن أكون كمسيحي. 

لكّن الجواب يكمن في موقف يسوع تجاه مرتا على المالمة لعدم مساعدة مريم لها في تحضير 
الطعام. فما الّذي كان يشغلها )مرتا( إلى هذه الدرجة. أّما شعورها باإلرهاق وأّن لديها الكثير 

من المتاعب، فحتًما ألّنها هي َمن أرادت ذلك، فأتى قلقها من الداخل، من إنشغالها الباطني 

النفسي بأموٍر عدّة أدخلها بإضطراٍب شديد تظهَّر بإنهماٍك خارجي أفقدها السيطرة على ما 
يجب القيام به بهدوٍء وترتيب )من الداخل في فكرها، ومن الخارج بتشوش خطواتها العمليّة(. 

توّجه يسوع إليها مكّرًرا إسمها مّرتين، بشفافية الصديق، ولطف المقّرب من العائلة وحزم 

يَن بِأُُموٍر َكثِيَرة،  المعلّم، بهدف إخراجها من التشتت الّذي غزا قلبها ]"َمْرتا، َمْرتا، إِنَِّك تَْهتَّمِ
([، وعلى جدّيّتها لم تخلو كلمته من روح المرح. لم يرد إحراجها 41:4َوتَْضَطِربِين!" )لوقا 

وال اإلستخفاف بما تحّضره من أجله من مائدة بل على العكس يحثّها على التفكير في اللحظة 

واإلستفادة منها. رغبة يسوع: "َمْريَُم إْختَاَرِت النَِّصيَب األَْفَضل، َولَْن يُْنَزَع ِمْنَها" )لوقا 
(. لم تكن مريم إمرأة متصّوفة بل، بكّل بساطة شخٌص هادىء، أحّب من الداخل وبكّل 42:10

جوارحه شخص يسوع. لقد لمست فيه ما يمأل قلبها ويفيض، وأدركت في باطنها بأّن المطلوب 
واحد ال ثاني له، فعرفت كيف تصغي ومتى تعمل حين ترى أّن القيام باألعمال مجديًا. نصيبنا 

األفضل هو إختيار الكلمة اإللهيّة، طعامنا الروحي ونََفُس حياتنا بكّل تفاصيلها. إّن يسوع أراد 
أن يلفت نظرنا من خالل مرتا والحاضرين إلى تبسيط الحياة الماديّة الّذي يخلق فينا قدرة أكبر 

وكّل  -في السيطرة على كّل تعقيد من أجل "النصيب األفضل"، هذا الجزء الّذي إختارته مريم 

شخٍص منّا مدعو إلى هذه الوليمة األبديّة وهو وحده وبإرادته الحّرة قادٌر أن يختار النصيب 
وثبتت في إختيارها له )نراه من خالل عدّة أحداث في اإلنجيل( يختلف عن "مقام  -الّذي يريده 

الشرف" في الوليمة الّذي إختارته مرتا ليسوع لتكّرمه. أّما "هو" فقد ضّمن تبريره لسلوك 

مريم دعوةَ أختها لتفتح بصيرتها اآلن، في هذه اللحظة بالذات، وتدرك أنّه يقيم تحت سقف 
بيتها، يتكلّم معها ومع َمن يُريد أن يتعّرف إليه ويكتشف معنى الحياة الجديدة معه. كم تشبه 

حياتنا هاتان األختان في قطبيهما المختلفين إختالف الليل عن النهار رغم ضرورة كّلٍ منهما 

وحاجته لآلخر في اإلطار الطبيعي المتناغم المنتظم. لكن المفارقة أّن عملنا الخارجي 
ونشاطاتنا وخدماتنا ليست دائًما بَِبريئة ونقيّة بل غالبًا ما تشبه رغباتنا فتنفث فينا بإنفعاالٍت 

مؤذية حينًا وإلقاء اللوم على اآلخرين في فشلنا حينًا آخر آخذةً إيّانا في تعظيم تقديرنا الذاتي لما 

نقوم به الشاغل حيًّزا أكبر بكثيٍر مّما ينبغي أن يكون في حياتنا وتفكيرنا، فيختلط التفاني 
الداخلي والرغبة في اإلستقبال والعطاء المّجانّي مع النشاط المضطرب باإلنهماك من أجل 

"المقام" الّذي نريده بدل "النصيب األفضل" الّذي ينتظرنا. فكم من الُملّح أن ندرك مدى فرادة 

اإلمتياز المتمثّل في وجود يسوع تحت سقف بيتنا ال بل في أعماقنا وكم من األهميّة بمكاٍن أن 
نكون حاضرين لنستقبل منه أكثر مّما نعطي، فإن كانت الزجاجة مملؤةً عطًرا يمكنها عندها أن 

 تعطي وتفيض.


