
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 2:2-5
How often do we hear people say, “I 
don’t see God in my life; I don’t 
hear God in my prayers; I don’t feel 
the presence of God?”

When we rely only on our five 
senses, we lack faith. We need to let our inner faith 
recognize God in our midst. If we do not tap into the Virtue 
of Faith, we begin to rebel. We have our melt downs.

The Prophet Ezekiel understood this when he was sent to 
the Israelites. He understood that they were “hard of face 
and obstinate of heart,” because they failed to recognize 
that he was a prophet of God sent to them.

The Israelites and all of humanity have been rebellious 
toward God since the beginning of time. We have always 
cried out to God to be with us. Yet, as we cry, we don’t 
open our eyes of faith to see that God has always been in 
our lives. 

Even the most faithful among us can have moments of 
doubt. Yet, unless we practice our faith, we can find 
ourselves “hard of face and obstinate of heart.”

How do you practice your faith in order to avoid having a 
rebellious heart?
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in

Ordinary Time

 

2nd Reading: 2 Cor 12:7-10

Saint Paul was granted the unique privilege of having a 
revelation of God. Recall his conversion on his way to 

Damascus. He and his companions heard 
the voice of Jesus, using their own sense 
of hearing. (Acts 9)

Paul recognized that all of his own 
disciples had not enjoyed the same 
revelation. Yet, they came to believe 
based on his testimony and his 
proclamation of the Good News. In 
essence, his own students had to rely 
strictly on faith and not with their 
senses.

Paul acknowledges that the revelation of Christ at Damascus 
is nothing to keep him elated. Rather, he understands that 
the Lord’s “grace is sufficient.” Whether we see the Lord 
with our physical senses or by strict faith alone, “his grace 
is sufficient.”

It is the grace of Christ that gives us the strength to carry 
our cross and stay on his mission. Whether or not we see 
him, feel him, or hear him, we know that he is still with us.

How has the grace of Christ been sufficient for 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 6:1-6

In our First Reading, Ezekiel was not recognized as a 
prophet of God. In the Gospel, Jesus, is not recognized 
either.

The people of his town know of his 
origins. They know his family and 
his relatives. Yet, they see only with 
their senses. Their knowledge of 
Jesus is derived from sense-
experience.

They recognized that he had great 
wisdom and he was able to cure 
some sick, but they were astonished 
because they “knew” from where he 
came. Though they were “astonished,” 
Jesus was “amazed.” As we read, 
“He was amazed at their lack of 
faith.”

Over these past four weeks, we have 
been reflecting on the Virtue of 
Faith. Perhaps it is time to take an 
account of our own faith in Christ. 
Rather than relying on empirical 
evidence (knowledge through our senses), we need to 
place our faith in the Lord.

How do you honor the Christ the True Prophet even 
when you do not feel his presence?

These useful sports habits will help you to practice your 
faith:

Teamwork: Dedicate yourself to regular group studies 
or reflections using Christ In Our Neighborhood or other 
programs. 

Get to the field early: Be proactive in your prayer life 
and avoid being reactive.

Find a coach: Seek a prayer partner or find a spiritual 
director to help you on your faith journey.

You
are

witnesses
of

these
things.

Prayer

Psalm

For more information, visit Christ in Our Neighborhood at WWW.CHRIST-ION.COM
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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 por 

Cristo nuestro Señor. Amén. 

      

Comentario 

1ra lectura: Ezequiel 2: 2-5 

 

¿Con qué frecuencia escuchamos a la gente decir: 

"No veo a Dios en mi vida; No escucho a Dios en mis 

oraciones; No siento la presencia de Dios?"  

 

Cuando confiamos solo en nuestros cinco sentidos, 

nos falta fe.  Necesitamos dejar que nuestra fe interna 

reconozca a Dios entre medio de nosotros.  Si no 

aprovechamos de la virtud de la fe, comenzamos a 

rebelarnos.  Tenemos nuestros derretimientos.   

 

El profeta Ezequiel entendió esto cuando fue enviado 

a los Israelitas.  Él entendió que eran "testarudos y 

obstinados," porque no reconocieron que él fue un 

profeta de Dios enviado a ellos.  

 

Los Israelitas y toda la humanidad han sido rebeldes 

hacia Dios desde el comienzo de los tiempos.  

Siempre hemos clamado a Dios para que esté con 

nosotros.  Sin embargo, mientras lloramos, no 

abrimos nuestros ojos de fe para ver que Dios siempre 

ha estado en nuestras vidas.  

 

Incluso los más fieles de nosotros pueden tener 

momentos de duda.  Sin embargo, a menos que 

practiquemos nuestra fe, podemos encontrar que 

nosotros mismos somos "testarudos y obstinados." 

 

    Preguntas 

 

¿Cómo practicas tu fe para evitar tener un corazón 

rebelde? 

 

 

 

 

 

Comentario 

2da lectura: 2 Cor 12: 7-10 

 

A San Pablo se le concedió el privilegio único de 

tener una revelación de Dios.  Recuerda su conversión 

en su camino a Damasco.  Él y sus compañeros 

escucharon la voz de Jesús, usando su propio sentido 

del oído. (Hechos 9)  

 

Pablo reconoció que todos sus discípulos no habían 

disfrutado la misma revelación.  Sin embargo, 

llegaron a creer basados en su testimonio y su 

proclamación de las Buenas Noticias.  En esencia, sus 

propios estudiantes tenían que confiar estrictamente 

en la fe y no en sus sentidos.  

 

Pablo reconoce que la revelación de Cristo en 

Damasco no es nada para mantenerlo eufórico.  Más 

bien, él entiende que le "basta la gracia" del Señor. 

Ya sea que veamos al Señor con nuestros sentidos 

físicos o solo estrictamente por la fe, "basta la gracia" 

del Señor.   

 

Es la gracia de Cristo que nos da la fuerza para cargar 

nuestra cruz y mantenernos en su misión.  Sea o no 

sea que lo vemos, lo sentimos o lo escuchamos, 

sabemos que todavía está con nosotros. 

 

 

 

Preguntas 

¿Cómo ha sido suficiente la gracia de Cristo para 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 
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Comentario  

 

Evangelio: Marcos 6: 1-6 

 

En nuestra primera lectura, Ezequiel no fue reconocido 

como profeta de Dios.  En el Evangelio, Jesús, tampoco 

es reconocido.  

 

La gente de su pueblo sabe de sus orígenes.  Ellos 

conocen a su familia y a sus parientes.  Sin embargo, 

solo ven con sus sentidos.  Su conocimiento de Jesús se 

deriva de la experiencia sensorial.  

 

Reconocieron que tenía una gran sabiduría y que fue 

capaz de curar algunos enfermos, pero se asombraron 

porque ellos "sabían" de donde él vino.  Aunque estaban 

"asombrados" Jesús estaba "extrañado."  Como leemos, 

Jesús "estaba extrañado de la incredulidad de aquella 

gente."  

 

Durante estas últimas semanas, hemos estado 

reflexionando sobre la Virtud de Fe.  Tal vez es hora de 

tomar una cuenta de nuestra propia fe en Cristo.  En 

lugar de confiar en evidencia empírica (conocimiento a 

través de los sentidos), necesitamos poner nuestra fe en 

el Señor 

 

    

Pregunta 

 
¿Cómo honras a Cristo, el verdadero Profeta, incluso 

cuando no sientes su presencia? 

 

 La Tarea de Esta Semana 

 

Estos hábitos deportivos útiles te ayudarán a practicar 

tu fe:  

 

Trabajo en equipo: dedícate a los estudios grupales 

regulares o reflexiones usando Cristo en nuestro 

vecindario u otras programas.  

 

Llegue temprano al campo: sea proactivo en su vida 

de oración y evita ser reactivo.  

 

Encuentre un entrenador: busque un compañero de 

oración o encuentre un director espiritual para 

ayudarte en tu viaje de fe. 

 

 

 

 

 

Oración 

 

El grupo ofrece esta oración por Santa Madre Teresa: 

 

"El fruto de la oración es la fe,  

el fruto de la fe es amor,  

el fruto del amor es el servicio  

y el fruto del servicio es la paz."  

 

Comencemos a cambiar el mundo para lo mejor al 

regresar humildemente en la oración a Dios, el Creador 

de todo lo que existe.  Que seamos renovados en la fe. 

  

 

La oración continúa con el Salmo 122 

 

Salmo 
 

Respuesta: Ten piedad de nosotros, ten piedad. 

 

En ti, Señor, que habitas en lo alto,  

fijos los ojos tengo,  

como fijan sus ojos en las manos  

de su señor, los siervos.  

R. Ten piedad de nosotros, ten piedad. 

 

Así como la esclava en su señora 

tiene fijos los ojos , 

fijos en el Señor están los nuestros,  

hasta que Dios se apiade de nosotros. 

R. Ten piedad de nosotros, ten piedad. 

 

Ten piedad de nosotros, ten piedad, 

porque estamos, Señor, hartos de injurias;  

saturados estamos de desprecios,  

de insolencias y burlas.  

R. Ten piedad de nosotros, ten piedad. 

 

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-dê-ki-ên 2: 2-5 
 
Bạn có thường nghe người ta nói, “Tôi không 
thấy Chúa trong cuộc đời tôi; tôi không nghe 
thấy Chúa trong lời cầu nguyện; tôi không 
cảm thấy sự hiện diện của Chúa” chăng? 

Khi chúng ta chỉ lệ thuộc vào năm giác quan 
của chúng ta, chúng ta thiếu đức tin. Chúng 
ta cần để cho đức tin của chúng ta nhận ra 
Chúa ở giữa chúng ta. Nếu chúng ta không dùng Đức 
Tin của chúng ta, chúng ta bắt đầu nổi loạn. Chúng ta bị 
thất bại. 
Tiên tri Ê-dê-ki-ên hiểu điều này khi ông được sai đến 
dân Do-Thái. Tiên tri hiểu rằng họ mang “mặt chai đá và 
trái tim bướng bỉnh,” bởi vì họ không thể nhận ra ông là 
tiên tri mà Thiên Chúa đã gửi đến cho họ. 
Dân Do-Thái và con người đã từng chống đối Thiên 
Chúa từ thuở ban đầu. Chúng ta hằng cầu khẩn và xin 
Chúa ở với chúng ta. Tuy vậy, trong khi kêu cầu, chúng 
ta lại không thèm mở con mắt đức tin của chúng ta để 
nhận ra Chúa hằng ở trong đời sống của chúng ta. 
Ngay cả những người có đức tin mạnh nhất ở trong 
chúng ta đôi khi cũng hồ nghi. Nếu chúng ta không dùng 
đức tin, chúng ta sẽ cũng sẽ mang “mặt chai đá và trái 
tim bướng bỉnh”. 
 
Câu Hỏi 
Bạn rèn đức tin của bạn thế nào để tránh tình trạng 
mang trái tim cứng rắn? 
 
 
 
 
 

 
Dẫn Giải  
Bài đọc II: 2 Cô-rin-tô 12:7-10 
 
Thánh Phaolô được ban một diễm phúc thật đặc biệt là 
được nhận ra Chúa. Hãy nhớ đến sự trở lại của thánh 
nhân trên con đường đi Đa-mát. Thánh nhân và những 
đồng hành đã nghe thấy tiếng của Chúa Giêsu qua thính 
giác của họ (Sách Công Vụ 9). 

Thánh Phaolô nhận ra rằng những môn đệ của Ngài 
không được mặc khải giống như thánh nhân. Tuy vậy, 

họ trở nên tin tưởng vào chứng ngôn và sự 
công bố về Tin Mừng của thánh nhân. Tóm 
lại, học trò của thánh nhân phải dựa hoàn toàn 
vào đức tin chứ không phải giác quan của họ. 

Thánh Phaolô xác nhận rằng sự hiện ra của 
Chúa Kitô ở Đa-mát không phải là điều giữ 
thánh nhân hoan hỷ. Hay đúng hơn, thánh 
nhân hiểu rằng hồng ân của Thiên Chúa là 

đầy đủ. Bất cứ thế nào chúng ta thấy Thiên Chúa với 
giác quan tự nhiên hoặc bởi chỉ do đức tin, “hồng ân 
của Chúa là đầy đủ”. 

Hồng ân của Chúa Kitô cho chúng ta sức mạnh để vác 
thập giá của chúng ta và tiếp tục làm sứ mạng của 
Ngài. Dù cho chúng ta có gặp Ngài, cảm thấy Ngài, 
hoặc nghe thấy Ngài, chúng ta luôn biết rằng Chúa vẫn 
ở với chúng ta. 

Câu Hỏi 
Hồng ân của Chúa Kitô đầy đủ cho bạn thế nào? 

 
 
 
 
 

Chúa Nhật 
thứ 14 

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 6:1-6 
 
Trong bài đọc một, Ê-dê-ki-ên không được công nhận là 
tiên tri của Chúa. Trong bài Phúc Âm, Chúa Giêsu cũng 
không được công nhận. 

Những người ở cùng nơi chốn thì biết gia thất của Ngài. 
Họ biết gia đình và bà con của Ngài. Đúng vậy, họ nhìn 
thấy Chúa với giác quan của họ. Sự hiểu biết của họ về 
Chúa Giêsu là từ cảm giác. 

Họ công nhận rằng Chúa có sự khôn ngoan tuyệt đỉnh 
và Chúa có thể chữa lành người bệnh, nhưng họ kinh 
ngạc bởi vì họ biết gia thất của Ngài. Chúa Giêsu thì lấy 
làm lạ thế nhưng họ lại kinh ngạc. Như chúng 
ta đọc, “Người lấy làm lạ vì họ không tin”.  

Trong bốn tuần vừa qua, chúng ta đã suy niệm 
về Nhân Đức Tin. Có thể đây là lúc mà chúng 
ta cần xét lại đức tin của chúng ta trong Chúa 
Kitô. Thay vì lệ thuộc vào những bằng chứng 
kinh nghhiệm (những hiểu biết qua giác 
quan), chúng ta cần đặt niềm tin của chúng ta 
vào Thiên Chúa.  

Câu Hỏi 
Bạn tôn xưng Chúa Kitô là một tiên tri thật thế nào ngay 
cả khi bạn không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài? 
 
Thực Hành Trong Tuần 
Những tập tục thể thao sau đây sẽ giúp bạn rèn luyện 
đức tin của bạn: 
Tinh thần đồng đội: Hãy tận hiến thời giờ của bạn cho 
việc học nhóm hoặc suy niệm về các bài từ CION hoặc 
những chương trình khác. 
Sửa soạn sớm: Hãy tiên phong trong đời sống cầu 
nguyện và tránh bị động. 
Kiếm huấn luyện viên: Hãy kiếm một người cùng cầu 
nguyện hoặc người linh hướng để giúp bạn trên con 
đường đức tin.  
 
 
 
 
 

 
 
Lời Nguyện Chung 
 
Nhóm hãy dâng lời nguyện sau đây: 
Lạy Chúa, xin cho con trở thành một tông đồ trung tín, 
nhiệt thành với Hội Thánh của Chúa và ban cho con 
hồng ân làm cho con có khả năng công bố thông điệp 
cứu rỗi của Chúa tới những anh chị em mà con gặp trên 
cuộc hành trình ngày hôm nay. Con có thể sống đức tin 
Công Giáo của con với lòng xác tín trung thực, và chia 
sẻ đời sống này với hăng say để con trở nên người chài 
các linh hồn hữu hiệu cho nước Thiên Đàng. Amen. 

Buổi cầu nguyện tiếp tục với Thánh Vịnh 123 
 

Đáp Ca 
Tv 122, 1-2a. 2bcd. 3-4 
 
Ðáp: Mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên 
CHÚA tới khi Người xót thương chút 
phận. 
 
Xướng: 
1. Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, 
Ðấng đang ngự trên trời. 
 Quả thực như mắt của gia nhân 

hướng nhìn tay ông chủ, 
 
2. như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ, 

mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên CHÚA 
là Thiên Chúa chúng ta, 
tới khi Người xót thương chút phận. 

 
3. Dủ lòng thương, lạy CHÚA, xin dủ lòng thương, 

bởi chúng con bị khinh miệt ê chề; 
 hồn thật quá ê chề vì hứng chịu 
lời nhạo báng của phường tự mãn, 
giọng khinh người của bọn kiêu căng. 

 
 
Kết Thúc với Kinh Lạy Cha 

“Bạn là 
chứng 

nhân của 
những 

việc này” 
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