
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: Wis 1:13-15; 2:23-24

Over the last two weeks, we have 
been focusing on the Virtue of 
Faith. We were reminded that we 
are called to rely not only on our 
five senses, but on our “sixth sense” of faith; even when 
trials come our way.

To be sure, we endure many trials throughout our 
lifetime. But, we are not without hope. Recall, that our 
faith in God is first a response to God’s faith in us. God 
did not design us to fall on our face.

Kenneth Blanchard, author of  “The One Minute 
Manager,” writes, “Help People Reach Their Full 
Potential. Catch Them Doing Something Right.” This is 
how God responds to us. Even if we should be 
reprimanded, God isn’t there to trip us up. God has faith 
in us an he wants us to reach our full potential.

This First Reading from Wisdom reminds us that God 
does not “rejoice in the destruction of the living.” Rather, 
God formed us “to be imperishable.”  In the end, we 
place our faith in God because he was and is and always 
will be faithful to us.

God will never abandon those he loves.

In what way do you recognize God’s fidelity to you?
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2nd Reading: 2 Cor 8:7, 9, 13-15

If we ever have a question about God’s fidelity toward us, 
Saint Paul’s letter to the Corinthians is a reminder that, 

“though he was rich, for [our] sake he 
became poor, so that by his poverty 
[we] might become rich.”

By descending from the heavens and 
becoming one with us, God placed 
himself in a vulnerable position. What 
other god would do such a thing except 
our God who is faithful. Even when 
we do not believe in God, the Lord 
believes in us. He would lay down his 
life for us.

Saint Paul expects us to respond to God’s fidelity by 
excelling in his “gracious act also.” He urges us to show our 
fidelity to God by being faithful to our brothers and sisters 
in Christ. To those who are in need, Saint Paul urges us to 
supply their needs (food, clothing, etc.) through our 
abundance.

Ultimately, fidelity begins with hearts of charity and 
compassion. Fidelity is a response to God’s faith in us.

In what way do you respond to God’s faithfulness toward 
you?
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The group offers the following prayer:

   Lord, Make me a faithful, zealous apostle 
of your Church and grant me the grace that will enable 
me to proclaim your saving message to the brothers 

and sisters I meet on my journey today. 
May I live my Catholic faith with such 
evident conviction, and share it with 
such ardent zeal that I become a fruitful 
and effective fisher of souls for the 
Kingdom. Amen.

The prayer continues with Psalm 30

Response: I will praise you, Lord, for 
you have rescued me.

I will extol you, O LORD, for you drew 
me clear and did not let my enemies 

rejoice over me. 

O LORD, you brought me up from the netherworld; you 
preserved me from among those going down into the pit.

R. I will praise you, Lord, for you have rescued me.

Sing praise to the LORD, you his faithful ones,
and give thanks to his holy name.
For his anger lasts but a moment;
a lifetime, his good will.
At nightfall, weeping enters in,
but with the dawn, rejoicing.

R. I will praise you, Lord, for you have rescued me.

Hear, O LORD, and have pity on me;
O LORD, be my helper.
You changed my mourning into dancing;
O LORD, my God, forever will I give you thanks.

R. I will praise you, Lord, for you have rescued me.

Conclude with an Our Father

Gospel: Mark 5:21-431

In last week’s Gospel, Jesus chastised his own disciples 
for their lack of faith in him when they were being tossed 
about in the boat. These were his friends (his inner circle) 
who had been with him for some 
time. Even still, they lacked faith.

In this week’s Gospel, we read 
about two figures who were not 
among Jesus’ inner circle. 
Nevertheless, they placed their faith 
in him.

In the first case, we have a synagogue 
official who pleads with Jesus to 
save his daughter. In the second 
case, we have an “unclean” woman 
who dares to touch Jesus’ cloak. 
Because of their faith in him, their 
needs are met. Their faith had saved 
them.

Returning to our first reading, we 
recall that God has no desire to trip 
us up or make us fall on our face. 
Instead, God, through Christ, 
desires to restore us to health and help us regain our 
dignity. God does not abandon his creation. He is faithful 
to all — those within and without his inner circle — who 
place their faith in him.

How has your faith in the Lord restored and saved you?

Consider picking up the book, “The One Minute 
Manager,” by Kenneth Blanchard. Even if you have read 
it, consider reading it again. Or, at least attempt to adopt 
the following habit in your life to show that you believe 
in others as God believes in us:

“Catch people doing something right. People who feel 
good about themselves produce good results.”

You
are

witnesses
of

these
things.

Prayer

Psalm
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Oración 

Padre amoroso, Tú nos has dado la virtud de la fe 

para seguir a tu hijo.  Que podamos poner nuestra fe 

solo en Él y encontrar, al final de nuestro viaje en la 

tierra, un lugar contigo en el cielo.  Concede esto a 

por Cristo nuestro Señor. Amén. 

      

Comentario 

1ra lectura: Sabiduría 1: 13-15; 2: 23-24 

 

Estaremos enfocándonos en la virtud de la fe.  Esta 

virtud nos saca de confiar solo en nuestros cinco 

sentidos, pero también utilizar nuestro "Sexto 

sentido" – la fe. Debemos hacer esto especialmente 

cuando las pruebas vienen en nuestra dirección.  

 

Para estar seguros, soportamos muchas pruebas a lo 

largo de nuestra vida.  Pero, no estamos sin la 

esperanza.  Recuerda, que nuestra fe en Dios es 

primeramente una respuesta a la fe que Dios tiene en 

nosotros.  Dios no nos diseñó para caernos de cara. 

 

Kenneth Blanchard, autor de "El Executivo Al 

Minuto" escribe: "Ayuda a las personas a alcanzar su 

máximo potencial.  Atrápalos haciendo algo bien." 

Así es como Dios responde a nosotros.  Incluso si 

debemos ser reprendidos, Dios no está allí para 

tropezarnos.  Dios tiene fe en nosotros y quiere que 

lleguemos a nuestro potencial completo.  

 

Esta primera lectura de la Sabiduría nos recuerda que 

Dios no "recrea en la destrucción de los vivientes." 

Más bien, Dios nos formó "para que subsistiéramos." 

Al final, colocamos nuestra fe en Dios porque él fue, 

es, y siempre será fiel a nosotros.  

 

Dios nunca abandonará a los que ama. 

 

    Preguntas 

 

¿De qué manera reconoces la fidelidad de Dios hacia 

ti? 

 

 

 

 

Comentario 

2da lectura: 2 Corintios 8: 7, 9, 13-15 

 

Si alguna vez tenemos una duda sobre La fidelidad de 

Dios hacia nosotros, la carta de San Pablo a los 

Corintios es un recordatorio de, "que siendo rico, se 

hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran 

ricos con su pobreza."  

 

Al descender de los cielos y haciéndose uno con 

nosotros, Dios se puso en una posición vulnerable. 

¿Qué otro dios haría tal cosa excepto nuestro Dios 

que es fiel?  Incluso cuando no creemos en Dios, el 

Señor cree en nosotros.  Él daría su vida por nosotros. 

 

San Pablo espera que respondamos a la fidelidad de 

Dios "distinguiéndonos también ahora por nuestra 

generosidad."  Él nos insta a mostrar nuestra fidelidad 

a Dios siendo fieles a nuestros hermanos y hermanas 

en Cristo.  Para aquellos que están en necesidad, San 

Pablo nos insta a suplirlos con lo que necesitan 

(comida, ropa, etc.) a través de nuestra abundancia.  

 

En última instancia, la fidelidad comienza con 

corazones de caridad y compasión.  La fidelidad es 

una respuesta a la fe que Dios tiene en nosotros. 

 

 

 

Preguntas 

¿De qué manera respondes a la fidelidad que Dios 

tiene en ti? 

 

 

¿Estás interesado en recibir comentarios gratis 

para tu propio personal o grupal reflexiones 

durante el año? 
 

Visítanos en Cristo en nuestro vecindario 

www.christ-ion.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario  
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Evangelio: Marcos 5: 21-431 

 

En el Evangelio de la semana pasada, Jesús castigó a sus 

propios discípulos por su falta de fe en él cuando 

estaban siendo arrojados sobre las olas en el bote.  Estos 

eran suyos amigos (su círculo interno) que habían 

estado con él por bastante tiempo.  Incluso aun así, no 

tenían fe.  

 

En el Evangelio de esta semana, leemos sobre dos 

figuras que no estaban entre el círculo interno de Jesús. 

Sin embargo, ellos pusieron su fe en él.  

 

En el primer caso, tenemos un oficial de la sinagoga que 

le suplica a Jesús para salvar a su hija.  En el segundo 

caso, tenemos a una mujer "que padecía flujo de sangre 

desde hacía doce años" quien se atreve a tocar la capa 

de Jesús.  Debido a su fe en él, sus necesidades se 

cumplieron.  Su fe la había salvado.  

 

Volviendo a nuestra primera lectura, recordamos que 

Dios no desea tropezarnos o hacernos caer de cara.  En 

cambio, Dios, a través de Cristo, desea restaurarnos a la 

salud y ayudarnos a recuperar nuestra dignidad.  Dios 

no abandona a su creación.  Él es fiel a todos - aquellos 

dentro y fuera de su círculo interno - que ponen su fe en 

Él. 

 

    

Pregunta 

 
¿Cómo te ha restaurado y salvado tu fe en el Señor? 

 

 La Tarea de Esta Semana 

 

Considere recoger el libro, "El Executivo Al Minuto" 

por Kenneth Blanchard.  Incluso si has leído este, 

considera leerlo de nuevo.  O, al menos, intenta 

adoptar el siguiente hábito en tu vida para demostrar 

que crees en otros como Dios cree en nosotros:  

 

"Atrapa a la gente haciendo algo bien.  Gente que se 

siente bueno sobre sí mismos, producen buenos 

resultados." 

 

 

 

 

 

 

 

Oración 

 

El grupo ofrece la siguiente oración: 

 

Señor, hazme un apóstol fiel y celoso de tu Iglesia y 

concédeme la gracia que me permitirá proclamar tu 

mensaje de salvación a los hermanos y hermanas que 

me encuentro en mi viaje de hoy.  Que pueda vivir mi 

Fe Católica con tal convicción, y compartirlo con tal 

ardiente celo para convertirme en un fructífero y 

efectivo pescador de almas para el Reino. Amén. 

  

 

La oración continúa con el Salmo 29 

 

Salmo 
 

Respuesta: Te alabaré, Señor, eternamente. 

 

Te alabaré, Señor, pues no dejaste  

que se rieran de mí mis enemigos.  

Tú, Señor, me salvaste de la muerte 

y a punto de morir, me reviviste.   

R. Te alabaré, Señor, eternamente.  

 

Alaben al Señor quienes lo aman,  

den gracias a su nombre, 

porque su ira dura un solo instante 

y su bondad, toda la vida. 

El llanto nos visita por la tarde;  

por la mañana, el júbilo.   

R. Te alabaré, Señor, eternamente.  

 

Escúchame, Señor, y compadécete;  

Señor, ven en mi ayuda.  

Convertiste mi duela en alegría, 

te alabaré por eso eternamente.   

R. Te alabaré, Señor, eternamente. 

 

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: Sách Khôn Ngoan 1:13-15; 2;23-24 
 
Trong hai tuần vừa qua đã chú trọng đến 
Nhân Đức Tin. Chúng ta được nhắc rằng 
chúng ta không những lệ thuộc vào năm giác 
quan của chúng ta mà còn phải lệ thuộc vào 
“giác quan thứ sáu” đó là đức tin; ngay cả khi 
thử thách đến với chúng ta. 
Chắc chắn rằng, chúng ta được rèn luyện qua 
những thử thách trong đời sống của chúng ta. Nhưng, 
chúng ta không thiếu đức cậy. Hãy nhớ rằng, đức tin của 
chúng ta vào Thiên Chúa trước tiên là đáp lại niềm tin 
của Thiên Chúa vào chúng ta. Thiên Chúa không muốn 
để chúng ta bị thất bại. 
Tác giả Kenneth Blanchard của cuốn “The One Minute 
Manager”, (Lảm Chủ Một Phút) đã viết “Hãy giúp người 
ta đạt được hết khả năng của họ. Hãy thấy người ta khi 
họ đang làm điều tốt.” Đây là điều mà Thiên Chúa đáp 
lại chúng ta. Ngay cả khi chúng ta đáng bị khiển trách, 
Ngài không tạo ra những thứ đó để chúng ta vấp ngã. 
Thiên Chúa có niềm tin vào chúng ta và muốn chúng ta 
đạt hết khả năng của chúng ta. 
Bài đọc 1 trong Sách Khôn Ngoan nhắc nhở chúng ta là 
Thiên Chúa không “vui thích khi phá hủy sự sống của 
con người.” Thay vào đó, Thiên Chúa đã uốn nắn chúng 
ta “không để hư mất.” Cuối cùng, chúng ta đặt niềm tin 
vào Thiên Chúa bởi vì Ngài đã và là và luôn luôn trung 
tín với chúng ta. 
Thiên Chúa sẽ không bao giờ ruồng bỏ những ai mà 
người yêu thương. 
 
Câu Hỏi 
Bằng cách nào bạn nhận ra sự trung tín của Thiên Chúa 
dành cho bạn? 
 

 
Dẫn Giải  
Bài đọc II: 2 Cô-rin-tô 8:7, 9, 13-15 
 
Có bao giờ chúng ta có thắc mắc về sự trung tín của 
Thiên Chúa dành cho chúng ta, hãy xem thư Thánh 
Phaolô đã nhắc nhở chúng ta rằng “Người vốn giàu sang 
phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để 
lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu 
có.” 
Bởi Người đã từ trời xuống thế để trở nên làm một với 

chúng ta, Thiên Chúa đã đặt chính Người vào 
vị trí dễ bị tổn thương. Có thần thánh nào 
khác làm được những việc như thế ngoài 
Thiên Chúa của chúng ta là Đấng trung tín. 
Ngay cả khi chúng ta không tin vào Thiên 
Chúa, Chúa cũng tin tưởng vào chúng ta. 
Người đã hạ mình xuống cho chúng ta. 
Thánh Phaolô mong chúng ta đáp trả lại sự 

trung tín với Thiên Chúa bằng cách khẩn cầu lòng khoan 
dung của Người nữa. Thánh Phaolô hối thúc chúng ta 
hãy thể hiện lòng trung tín của ta cho Thiên Chúa thấy 
lòng trung tín của chúng ta qua anh chị em trong Đức 
Kitô. Đối với những ai đang có nhu cầu, Thánh Phaolô 
đã khuyên nhủ chúng ta hãy cung cấp những nhu cầu của 
họ (thức ăn, y phục, v.v.) từ những dư dật của chúng ta. 
Cuối cùng, sự trung thành bắt đầu với những lòng từ 
thiện và khoan dung. Sự trung tín là đáp trả lại sự tin 
tưởng của Thiên Chúa vào chúng ta. 
 
Câu Hỏi 
Bạn đáp lại lòng trung tín của Thiên Chúa dành cho bạn 
bằng cách nào? 

 
 

Chúa Nhật 
thứ 13 

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 5:21-43 
 
Trong Tin Mừng tuần trước, Chúa Giêsu đã khiển trách 
các môn đệ vì họ thiếu niềm tin vào Người khi họ đã bị 
nhồi ở trong thuyền. Họ là những bạn thân của Người 
(người thân cận) vì họ đã sống với Người một thời gian 
rồi. Ngay cả vậy, họ vẫn thiếu đức tin. 
Trong Tin Mừng tuần này, chúng ta biết đến hai nhân 
vật mà không phải ở trong giới quen biết với Đức Kitô. 
Thế mà họ vẫn đặt niềm tin nơi Người. 
Trong sự việc đầu tiên, chúng ta thấy người Trưởng Hội 
Đường đến van xin Chúa Giêsu đến cứu con gái của ông. 
Trong sự việc thứ hai, chúng ta thấy người 
đàn bà “ô uế” đã dám chạm đến áo choàng của 
Chúa Giêsu. Vì niềm tin của họ vào Người, 
những gì họ cần đều được lãnh nhận. Đức tin 
của họ đã cứu họ. 
Trở lại bài đọc 1, chúng ta nhớ rằng Thiên 
Chúa không có ý mong muốn thấy chúng ta 
sập bẫy hay vấp ngã. Thay vào đó, Thiên 
Chúa đã qua Đức Kitô mong muốn chữa lành 
bệnh tật của chúng ta và giúp chúng ta tìm lại 
phẩm giá của mình. Thiên Chúa không muốn chối bỏ tạo 
vật của Người. Người trung tín với tất cả những ai đã đặt 
niềm tin vào Người, cho dù người đó là người thân cận 
hay không. 
 
Câu Hỏi 
Đức tin của bạn vào Thiên Chúa đã chữa lành hay cứu 
chữa bạn như thế nào? 
 
Thực Hành Trong Tuần 
Hãy tìm đọc cuốn sách “The One Minute Manager” 
(Làm Chủ Một Phút) của tác giả Kenneth Blanchard. 
Nếu đã đọc rồi, xin hãy đọc lại lần nữa. Hoặc là ít ra cố 
gắng đón nhận thói quen sau đây trong cách sống của 
bạn để chứng tỏ rằng bạn tin tưởng vào người khác như 
Thiên Chúa đã tin tưởng chúng ta. 
“Hãy thấy người ta khi họ làm việc tốt. Mọi người cảm 
thấy hạnh phúc khi họ làm được kết quả tốt đẹp.” 
 
 
 
 

 
Lời Nguyện Chung 
 
Nhóm hãy dâng lời nguyện sau đây: 
Lạy Chúa, xin hãy tạo cho con nên trung tín, một môn 
đệ nhiệt thành với Giáo Hội và ban cho con ơn lành sẽ 
dẫn con ra đi rao giảng ơn cứu độ của Chúa đến cho anh 
chị em mà con gặp trên đường đời hôm nay. Xin cho con 
được sống với niềm tin Công Giáo với những tin tưởng 
chắc chắn, và chia sẻ với mọi người với một lòng nhiệt 
thành rực cháy để con mang lại hoa trái và người ngư 
phủ các linh hồn cho Nước Cha. Amen. 
Buổi cầu nguyện tiếp tục với Thánh Vịnh 30 

 
Đáp Ca 
Tv 29, 2 và 4. 5-6. 11-12a và 13b 
 
Ðáp: Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, 
vì đã thương cứu vớt, (c. 2a). 
 
Xướng: 
1. Lạy CHÚA, con xin tán dương Ngài, vì 
đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc 
chí nhạo cười con. Lạy CHÚA, từ âm phủ 

Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài 
thương cứu sống. 
 

2. Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng CHÚA, 
cảm tạ thánh danh Người. Người nổi giận, giận 
trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả 
đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông 
về đã vọng tiếng hò reo. 
 

3. Lạy CHÚA, xin lắng nghe và xót thương con, lạy 
CHÚA, xin phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca, Chúa đổi 
thành vũ điệu, Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ, 
xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu. 

 
 
Kết Thúc với Kinh Lạy Cha 

“Bạn là 
chứng 

nhân của 
những 

việc này” 
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