
Loving Father, You have given us the virtue of faith to 
follow Your Son. May we place our faith in Him alone 
and find, at the end of our journey on earth, a place with 
You in heaven. Grant this through 
Christ our Lord. Amen.

1st Reading: Ezekiel 17:22-24

The Book of the Prophet Ezekiel acknowledges that all 
things, even our Virtue of Faith, begins with God who 
has faith in us. Whether or not we deserve God, our Lord 
is forever and always faithful to us.

The Lord promises that his faith in His people will result 
in a mighty kingdom similar to a majestic cedar on a 
lofty mountain. All will know that the Creator and 
sustainer of such a tree is the Lord God.

Our faith in God begins with God’s faith in us. This is an 
incredible mystery. Why would God love us with such 
great fidelity when we have wandered far from him? Yet, 
He does!

For this reason, we respond in faith and love to the one 
who love’s us first.

How have you recognized God’s faith in you?

11th Sunday
in

Ordinary Time

 

2nd Reading: 2 Cor 5:6-10

Saint Paul reminds us that we belong to a world that lies 
beyond the senses. Only faith can discern such a world, “for 

we walk by faith and not by sight.”

It is easy to get caught up in the world 
of the five senses. Unless I can see, 
touch, or hear the Lord, I will not 
believe. But, there is no need to 
“believe” in what we can already see. 
Rather, our faith is in what is not seen. 
Even Jesus reminded Saint Thomas, 
“Blessed are those who believe and 
have not seen.”

Faith requires an element of courage. Stepping into the dark 
and following a Lord we cannot touch appears to be foolish. 
It is also foolish to think that there is life beyond the grave. 
Our world expects us to be smarter than that! 

“Yet,” as Saint Paul says, “we are courageous, and we 
would rather leave the body and go home to the Lord.” It 
takes a courageous person to step out in faith and see what 
God has in store for us beyond our mere senses.

How strong is your faith in the Lord?
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Pray this traditional Catholic prayer called An Act of Faith:

   O my God,

  I firmly believe that you are one God in  
  three Divine Persons, Father, Son, and 

Holy Spirit; 

I believe that your Divine Son became 
man, and died for our sins, and that He 
will come to judge the living and the 
dead. 

I believe these and all the truths the Holy 
Catholic Church teaches because You 
have revealed them, who can neither 
deceive nor be deceived.

The prayer continues with Psalm 92

Response: Lord, it is good to give thanks 
to you.

It is good to give thanks to the LORD,
to sing praise to your name, Most High,
To proclaim your kindness at dawn
and your faithfulness throughout the night.

R. Lord, it is good to give thanks to you.

The just one shall flourish like the palm tree,
like a cedar of Lebanon shall he grow.
They that are planted in the house of the LORD
shall flourish in the courts of our God.

R. Lord, it is good to give thanks to you.

They shall bear fruit even in old age;
vigorous and sturdy shall they be,
Declaring how just is the LORD,
my rock, in whom there is no wrong.

R. Lord, it is good to give thanks to you.

Conclude with an Our Father

Gospel: Mark 4:26-34

Have you ever noticed that Jesus never fully describes 
the details of heaven in terms of a place? Rather, he 
speaks of the Kingdom of Heaven in terms of a 
relationship. According to Mark, 
Jesus shares that this relationship 
grows slowly — like a seed sprouts 
and matures over time.  However, 
this relationship can be compared to 
a mighty tree, the likes  of which 
never have been seen.

Pope Saint John Paul II reminds us 
that heaven is more of a state of 
being than a place. When we think 
of heaven as a place, we may never 
develop a relationship with our 
Lord.  Understanding heaven as a 
state of being — of being in love 
with God — then we begin to 
understand the parable offered by 
Jesus in Mark’s Gospel. Notice that 
the Kingdom of God is not a future 
oriented place, but a communal 
relationship between God and his 
faithful ones here and now.

How are you a part of God’s kingdom right now?

Take some time this week to work on your “heavenly” 
relationship with God. 

— Get yourself a cup of coffee and sit outside or in a 
place that brings you peace and just reminisce with the 
Lord about a pleasant experience or memory you had 
recently or in the past.

— Spend time with God in silence before the Blessed 
Sacrament at church.

— Pour over Sacred Scripture and allow the Word of 
God to fill you with joy!

You
are

witnesses
of

these
things.
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Psalm
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Oración 

Padre, cuando nos creaste, dijiste que éramos buenos. 

Ayúdanos a ver lo bueno en nosotros mismos y en los 

demás.  Si nos escondimos de ti en la vergüenza, 

encuéntranos rápidamente y devuélvenos a ti. 

Concede esta oración a través de Cristo nuestro 

Señor. Amén. 

      

Comentario 

1ra lectura: Ezequiel 17: 22-24 

 

El Libro del Profeta Ezequiel reconoce que toda cosa, 

incluso nuestra Virtud de Fe, comienza con Dios que 

tiene fe en nosotros.  Si merecemos o no a Dios, 

nuestro Señor es para siempre y por todo tiempo fiel a 

nosotros.  

 

El Señor promete que su fe en su pueblo dará como 

resultado un reino poderoso similar a un majestuoso 

cedro en una alta montaña.  Todos sabrán que el 

Creador y sustentador de tal árbol es el Señor Dios. 

 

Nuestra fe en Dios comienza con la fe de Dios en 

nosotros.  Esto es un increíble misterio.  ¿Por qué nos 

ama Dios con tal gran fidelidad cuando nos hemos 

alejado de él?  ¡Pero si nos ama!  

 

Este es el segundo día de nuestra mini serie de dos 

semanas: Esconder y Buscar.  No hay lugar para 

esconderse de Dios.  Nuestra vergüenza no puede 

escondernos de su poderosa misericordia.  Él siempre 

nos amará por lo que somos incluso cuando estamos 

avergonzados de lo que hacemos.  Es tiempo de salir 

de la escondida y abrazar al Señor que nos abrazó 

primero. 

 

    Preguntas 

 

¿Cómo has reconocido la fe de Dios en ti? 

 

 

 

 

 

 

Comentario 

2da lectura: 2 Corintios 5: 6-10 

 

San Pablo nos recuerda que pertenecemos a un 

mundo que existe más allá de los sentidos.  Solo la fe 

puede discernir tal mundo, "Caminamos guiados por 

la fe, sin ver todavía."  

 

Es fácil quedar atrapado en el mundo de los cinco 

sentidos.  A menos que yo pueda ver, tocar, o 

escuchar al Señor, no creeré en Él.  Pero, no hay 

necesidad de "Creer" en lo que ya podemos ver.  Por 

el contrario, nuestra fe está en lo que no se ve.  

Incluso Jesús le recordó a Santo Tomás, "Benditos los 

que creen y no han visto."  

 

La fe requiere un elemento de valor.  Entrando en la 

oscuridad y siguiendo a un Señor que no podemos 

tocar parece ser una tontería.  También es tonto 

pensar que hay vida más allá de la tumba.  ¡Nuestro 

mundo espera que seamos más listos que eso!  

 

"Sin embargo", como dice San Pablo, "Estamos, pues, 

llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo 

para vivir con el Señor."  Una persona tiene que ser 

valiente para caminar en fe y ver qué tiene Dios 

reservado para nosotros más allá de nuestros meros 

sentidos. 

 

 

 

Preguntas 

¿Cuán fuerte es tu fe en el Señor? 

 

 

¿Estás interesado en recibir gratis comentarios 

para su propio personal o reflexiones grupales 

durante durante todo el año? Visítanos en Cristo 

en nuestro vecindario www.christ-ion.com 
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Evangelio: Marcos 4: 26-34 

 

¿Tal vez has notado que Jesús nunca describe por 

completo los detalles del cielo en términos de un lugar? 

Más bien, él habla del Reino de los Cielos en términos 

de una relación.  Según Marcos, Jesús explica que esta 

relación crece lentamente - como una semilla que 

germina y madura con el tiempo.  Sin embargo, esta 

relación puede ser comparada con un árbol poderoso, 

del cual nunca se ha visto.  

 

El Papa San Juan Pablo II nos recuerda que el cielo es 

más un estado de ser en vez de un lugar.  Cuando 

pensamos del cielo como un lugar, puede ser que nunca 

desarrollemos una relación con nuestro Señor. En 

comprender el cielo como un estado de ser - de estar 

enamorado con Dios - comenzamos a entender la 

parábola que ofrece Jesús en el Evangelio de Marcos. 

Date cuenta que el Reino de Dios no es un lugar 

orientado al futuro, pero una relación comunal entre 

Dios y su fieles aquí y ahora. 

 

    

Pregunta 

 
¿Cómo eres tu una parte del reino de Dios en este 

momento? 

 

 La Tarea de Esta Semana 

 

Tómate un tiempo esta semana para trabajar en tu 

relación "celestial" con Dios.  

 

- Consíguete una taza de café y siéntate afuera o en un 

lugar que te trae paz y simplemente recuerda con el 

Señor una experiencia placentera que tuviste 

recientemente o en el pasado.  

 

- Pasa tiempo con Dios en silencio ante el Bendito 

Sacramento en la iglesia.  

 

- Vierte sobre la Sagrada Escritura y permite que la 

Palabra de Dios te llene de alegría! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración 

 

Reza esta oración tradicional que se llama El Acto de 

Fe: 

 

Oh Dios mío,  

 

Creo firmemente que eres un Dios en tres personas 

divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo;  

 

Yo creo que tu Divino Hijo se hizo hombre, y murió por 

nuestros pecados, y que Él vendrá otra vez a juzgar a 

los vivos y a los muertos.  

 

Yo creo estas y todas las verdades, que la Santa Iglesia 

Católica enseña porque Tú las has revelado, y Tú no 

puedes ni engañar ni ser engañado. 

  

 

La oración continúa con el Salmo 91 

 

Salmo 
 

Respuesta: ¡Que bueno es darte gracias Señor! 

 

¡Que bueno es darte gracias, Dios altísimo 

y celebrar tu nombre,  

pregonando tu amor cada mañana  

y tu fidelidad, todas las noches.   

R. ¡Que bueno es darte gracias Señor! 

 

Los justos crecerán como las palmas, 

come los cedros en los altos montes; 

plantados en la casa del Señor, 

en medio de sus atrios darán flores.   

R. ¡Que bueno es darte gracias Señor! 

 

Seguirán dando fruto en su vejez,  

frondosos y lozanos como jóvenes,  

para anunciar que en Dios, mi protector, 

ni maldad ni injusticia se conocen.   

R. ¡Que bueno es darte gracias Señor! 

 

Concluir con un PADRE NUESTRO. 

Para obtener más información, visite Cristo en nuestro 

vecindario en WWW.CHRIST-ION.COM 



 
 
Lời Nguyện 
Lạy Cha Dấu Yêu, Cha đã ban cho chúng con nhân đức 
tin để bước theo Con Cha. Xin cho chúng con chỉ duy 
nhất đặt niềm tin vào Người và tìm thấy một chốn ở nơi 
thiên đàng với Cha ở cuối cuộc hành trình nơi trần thế. 
Chúng con nguyện xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng 
con. Amen. 
 
Dẫn Giải 
Bài đọc I: Ê-zê-kiên 17:22-24 
 
Trong Sách Tiên Tri Ê-zê-kiên xác định rằng 
tất cả mọi vật, ngay cả Nhân Đức Tin, bắt đầu 
từ Thiên Chúa vì Ngài đặt niềm tin vào chúng 
ta. Cho dầu chúng ta có xứng đáng đón nhận 
Thiên Chúa hay không, Thiên Chúa của 
chúng ta luôn hiện hữu và luôn thành tín với 
chúng ta. 
Đức Chúa hứa là niềm tin vào Dân Người sẽ đưa đến 
một vương quốc hùng mạnh giống như ngọn hương bá 
uy nghi trên đỉnh núi cao chót vót. Lúc đó muôn dân sẽ 
biết Đấng Tạo Dựng và kẻ làm những ngọn cây đó chính 
là Chúa là Thiên Chúa.   
Đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa bắt đầu với Thiên 
Chúa tin tưởng vào chúng ta. Đây là một mầu nhiệm lạ 
lùng. Tại sao một Thiên Chúa lại yêu thương chúng ta 
với một lòng trung thành vĩ đại như thế trong khi chúng 
ta lại chối từ xa lánh Người? Quả thật, Ngài đã làm như 
thế! 
Vì thế, chúng ta đáp trả trong niềm tin yêu đối với Đấng 
đã hằng yêu chúng ta trước. 
 
Câu Hỏi 
Làm sao bạn cảm nhận được Thiên Chúa đã tin tưởng 
nơi bạn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dẫn Giải  
Bài đọc II: 2 Cô-rin-tô 5:6-10 
 
Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta thuộc 
vào một thế giới vượt qua khỏi sự hiểu biết của chúng 
ta. Chỉ có đức tin mới nhận thức được thế giới đó, “vì 
chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ 
được thấy Chúa.” 
Rất dễ để bắt kịp những gì trong thế giới này với ngũ 
quan. Trừ khi chúng ta có thể thấy, sờ hoặc nghe lời 

Thiên Chúa nói, tôi không tin. Nhưng, không 
có gì cần phải “tin” vì chúng ta đã nhìn thấy 
rồi. Trái lại, đức tin của chúng ta là điều mà 
chúng ta không hề thấy. Ngay cả Đức Giêsu 
đã nhắc nhở Thánh Tô-ma, “Phúc cho những 
ai không thấy mà tin.” 
Đức tin đòi hỏi phải có một nhân tố dũng 
cảm. Bước đi trong bóng tối và theo Chúa 

chúng ta không thể sờ được phải chăng là điên rồ. Cũng 
thật là khùng khi nghĩ rằng có một đời sống đằng sau sự 
chết. Thế gian chúng ta mong thấy chúng ta khôn ngoan 
hơn thế! 
Như Thánh Phaolô đã nói, “Dĩ nhiên chúng ta rất dũng 
cảm, và chúng ta sẽ từ bỏ thân xác này để trở về nhà với 
Chúa.” Nó đòi hỏi con người mạnh dạn bước ra trong 
niềm tin để thấy rằng Thiên Chúa đã an bài cho chúng ta 
vượt trên sự hiểu biết cùa chúng ta. 
 
Câu Hỏi 
Đức tin vào Chúa của bạn mạnh mẽ thế nào? 
 

 
 
 

Chúa Nhật 
thứ 11 

Thường 
Niên 

  

Bạn có muốn nhận những bài dẫn giải 
miễn phí cho bạn hoặc nhóm của bạn 

trong năm nay không? 
 

Xin ghé qua website Christ in Our 
Neighborhood 

www.christ-ion.com 



 
 
Dẫn Giải 
Phúc Âm: Mác-cô 4:26-34 
 
Bạn có khi nào để ý là Chúa Giêsu không bao giờ mô tả 
sâu xa chi tiết để diễn tả về Nước Trời ở nơi chốn nào 
đó không? Trái lại, Người nói về Nước Trời bằng những 
từ ngữ về tình liên đới. Theo Thánh Mác-cô, Chúa Giêsu 
chia sẻ rằng mối liên quan này phát triển một cách chậm 
chạp - như hạt giống nẩy mầm và mọc lên theo thời gian. 
Tuy nhiên, sự thân quen này được so sánh với một cây 
hùng mạnh, giống như một cây mà chưa bao giờ thấy. 
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đê Nhị 
nhắc nhở chúng ta rằng thiên đàng là một tình 
trạng (thực tại) hơn là một nơi chốn nào đó. 
Khi chúng ta nghĩ nước trời như một nơi, thì 
chúng ta đã chưa tạo được một thân tình với 
Thiên Chúa chúng ta. Nên hiểu rằng Nước 
Trời là một tình trạng thực tại – nơi có nhiều 
tình yêu của Chúa – là lúc đó chúng ta bắt 
đầu hiểu được dụ ngôn được kể lại do Đức 
Giêsu theo Phúc Âm Thánh Mác-cô. Nên 
nhớ rằng Nước Thiên Chúa không phải là một nơi đã 
được xác định, nhưng là một quan hệ cộng đồng giữa 
Thiên Chúa và những ai tin vào sự sống ở đây và bây 
giờ. 
 
Câu Hỏi 
Tình trạng của bạn về Nước Thiên Chúa lúc này ra sao? 
 
Thực Hành Trong Tuần 
Hãy dành thời gian trong tuần này học hỏi nhiều về liên 
hệ “Nước Trời” với Thiên Chúa. 
- Làm cho mình một tách cà-phê và ra ngồi bên ngoài 
hoặc một nơi nào mà cho bạn sự bình an và hồi tưởng 
với Chúa về những trải nghiệm thú vị hoặc ký ức nào mà 
bạn vừa có hoặc đã xảy ra. 
- Hãy dảnh thời gian với Thiên Chúa trong thinh lặng 
trước Mình Thánh Chúa trong nhà thờ. 
- Hãy để Thánh Kinh tuôn trào và hãy để Lời Chúa tăng 
cho bạn niềm vui. 
 
 
 
 
 

 
Lời Nguyện Chung 
 
Cầu nguyện cách truyền thống Công Giáo lời kinh 
được gọi là Kinh Tin 
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng 
thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có 
Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm Người, 
chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu 
điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy thì con tin vững 
vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng 
đã phán truyền cho Hội Thánh. 

Buổi cầu nguyện tiếp tục với Thánh Vịnh 92 
 
Đáp Ca 
Tv 91, 2-3. 13-14. 15-16 
 
Ðáp: Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ 
ơn Ngài. 
 
 
Xướng: 

1. Thú vị thay được tạ ơn CHÚA,  
được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao, 
được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm, 
và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya,  

 
2. Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, 

lớn mạnh như hương bá Li-băng được trồng nơi nhà 
CHÚA, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa 
ta; 

 
3. già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, 

tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn,  
để loan truyền rằng : CHÚA thực là ngay thẳng,  
là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi Người chẳng có chút 
bất công. 

 
 
 
 
Kết Thúc với Kinh Lạy Cha 

“Bạn là 
chứng 

nhân của 
những 

việc này” 
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