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Chọn phần tốt nhất
"Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện.”
Luca 10:41
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, theo Bài học Tin Mừng hôm
nay, Chúa Giêsu đang trên đường đi đến Jerusalem, nơi mà Ngài sẽ
sống những giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình. Một người phụ
nữ tên Martha chào đón rước Ngài vào nhà. Martha có một người
em tên Mary. Martha "bị phân tâm quá nhiều về vấn đề phục vụ", tác
giả Tin Mừng đã cho chúng ta hay. Cô quyết tâm trở nên một bà chủ
tốt hiếu khách. Một vị khách danh dự đã vào nhà và Ngài phải được
tiếp đón nồng hậu. Tất cả mọi thứ là phải hoàn hảo - không có gì
được thiếu xót.
Mặt khác, Mary, em gái của Martha lại rất muốn lắng nghe lời giảng
dậy của Chúa Giêsu. Thay vì lảng vảng xung quanh để giúp chị, cô
giả định thái độ của một môn đệ trước Sư Phụ của mình, bằng cách
ngồi dưới chân Chúa. Tại thời điểm này, chúng ta gần như có thể
cảm thấy sự căng thẳng khi Martha, dường như đang chạy ngược
xuôi quần áo luộm thuộm, thưa với Chúa Giêsu: "Lạy Thầy, em con
để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy
bảo em con giúp con với".Khi đó, Chúa Giêsu trả lời: : "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi.
Mary đã chọn phần tốt nhất ".
Điều đang xảy ra ở đây không phải là Chúa Giêsu đang khinh miệt
các nhiệm vụ gia đình liên quan đến việc chuẩn bị một bữa ăn đãi
một vị khách danh dự. Thay vào đó, trọng tâm chính vấn đề là Martha đã thay đổi, và cô ta chưa thông hiểu trọn ý nghĩa việc phục vụ
với sự kết thúc. Đầu tiên, điều quan trọng là phục vụ Chúa Giêsu,
tiếp đón Ngài một cách nồng hậu chu đáo. Nhưng sau đó, Martha
nhấn mạnh vào việc tránh xa Chúa Giêsu và tập trung vào chính dự
án đãi khách của cô. Nếu dự án của cô thành công, Mary phải giúp
cô một tay. Và ngay cả Chúa Giêsu cũng phải giúp đỡ bằng cách sử
dụng thẩm quyền của Ngài để nhờ Mary giúp đỡ. Martha không còn
phục vụ Chúa. Mối quan tâm hàng đầu của cô ta là bản thân. Cô sẽ
thành công trong việc trở thành một nữ tiếp viên siêu hạng. Martha
đã không chọn "phần tốt."
Khi tôi bước vào bục giảng, nếu mục tiêu chính của tôi là cố gắng
đưa ra một bài giảng hoàn hảo hơn là phục vụ Chúa, tôi đã không
chọn phần tốt.
Khi bạn vào Nhà Thờ, nếu mục tiêu chính của bạn là ngoan đạo hơn
là phục vụ Chúa, bạn đã không chọn phần tốt.
Trong mối quan hệ con người với nhau, nếu mục tiêu chính của
bạn là thành công trong việc kiểm soát và chi phối và thao túng, thay
vì phục vụ Chúa, bạn đã không chọn phần tốt.

Maria đã
chọn
phần tốt
nhất

"Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự
cần mà thôi: Mary đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".
Không phải cái tôi của bạn, không phải niềm tự hào của bạn, không
phải sự phù phiếm của bạn, không phải là tham vọng của bạn,
không phải sự thèm muốn của bạn, không phải sự nuông chiều bản
thân bạn, không phải sự thương hại của bạn, không phải là lo lắng
của bạn, mà là Chúa Kitô, trung tâm điểm của cuộc đời bạn: đó là
một điều duy nhất cần thiết; đó là phần tốt.
Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho ông bà và anh chị em.
Cha Sở Miguel Céja

Cầu Nguyện Theo Ý Đức Thánh Cha
Tháng Bảy 2019
Ý nguyện chung : Cầu cho Công lý
Xin cho những ai hành xử công lý biết thực thi một cách
liêm chính, đừng để những gì bất công đang thịnh hành
trên thế giới này trở thành phán quyết cuối cùng.

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa
Tháng Bảy 2019—Năm C
 Chủ Nhật 28 Tháng Bảy 2019

Tuần Thứ Mười Bảy Thường Niên
Bài Đọc Một : Chi P. Nga
Bài Đọc Hai : Anh Hậu
Lời Nguyện Giáo Dân : Chị Nhàn

Tháng Tám 2019—Năm C
 Chủ Nhật 4 Tháng Tám 2019

Tuần Thứ Mười Tám Thường Niên
Bài Đọc Một : Anh Tần
Bài Đọc Hai : Chị M. Nga
Lời Nguyện Giáo Dân : Anh Hân

XIN LƯU Ý
Văn Phòng Giáo Xứ
sẽ đóng cửa ngày Thứ Sáu
mỗi tuần trong Mùa Hè

THÔNG BÁO
Xin mời quý vị phụ huynh các em Lớp Giáo Lý,
các Huynh Trưởng của Thiếu Nhi Thánh Thể, tham
dự phiên họp Chủ Nhật ngày 4 Tháng 8, 2019 vào
lúc 2:00 PM tại Hội Trường Giáo Xứ.
TƯỜNG TRÌNH BÁO CÁO QUẤY NHIỄU TÌNH DỤC TRẺ EM

bởi Linh Mục, Thầy Sáu, nhân viên hay thiện nguyện viên,
xin vui lòng gọi điện thoại miễn phí, khẩn cấp về hành vi
quấy nhiễu tình dục số 1-888-206-9090

