
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: Jeremiah 23:1-6
Last Sunday’s readings presented 
the theme of being summoned by 
God and sent as prophetic people to 
share His Word. Being summoned 
and sent assumes that we have faith 
in God. But, what happens when we 
take our eyes off of God and lose faith after we have been 
sent?

This is the concern that is posed in the First Reading from 
Jeremiah. God had sent faithful leaders of the House of 
Israel to care for God’s people, as shepherds care for their 
sheep.

Soon, these “shepherds” took their eyes off of God. Their 
lack of faith in God soon turned into a lack of fidelity 
toward God’s people.

God warns the leaders that he will replace their shepherding 
with “a righteous shoot” from King David’s reign and he 
will be the Good Shepherd who never abandons his flock. 
In addition to the Good Shepherd, other shepherds will be 
appointed to care for God’s people.

United with the Good Shepherd, in what way are you 
called to shepherd God’s people?
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2nd Reading: Ephesians 2:13-18

Mother Teresa, noted for her tremendous care for the 
world’s poor, was once asked, “With 
so many poor in the world who need 
your help, where do you begin?” Her 
reply was simple, “With the one who 
is next to me.”

Jesus, our Good Shepherd, preached 
“peace to [those] who were far off 
and to [those] who were near.” He 
did not discriminate. Whoever would 
have ears to listen, would be granted 

the peace of Christ.

We do not have to look beyond our own home to shepherd 
God’s faithful (or unfaithful). People who are “far off” 
are those who have lost faith in God. These people might 
be our own family members or friends.

While it is easy to shepherd people who are faithful to the 
Lord and follow the good shepherd, we are summoned 
and sent to lead the stray sheep back to the peace of 
Christ.

Do you know of someone in your home or neighborhood 
who needs the peace of Christ?
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A prayer for all who are summoned and sent:

   Lord God,
   I sometimes wonder why and how you  
   have called me to serve you and your   
  people. But here I am.  As you have called 

me to lead others in faith, lead me when I 
am tired and hungry to places of rest and 
nourishment.

The prayer continues with Psalm 23

Response: The Lord is my shepherd; there 
is nothing I shall want.

The LORD is my shepherd; I shall not 
want. In verdant pastures he gives me 
repose;beside restful waters he leads me;
he refreshes my soul.

R. The Lord is my shepherd; there is 
nothing I shall want.

He guides me in right paths
for his name’s sake.
Even though I walk in the dark valley

I fear no evil; for you are at my side
with your rod and your staff
that give me courage.

R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.

You spread the table before me
in the sight of my foes;
you anoint my head with oil;
my cup overflows.

R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.

Only goodness and kindness follow me
all the days of my life;
and I shall dwell in the house of the LORD
for years to come.

R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.

Conclude with an Our Father

Gospel: Mark 6:30-34

In last week’s Gospel, Jesus summoned and sent his 
apostles with authority to cast out demons, cure the sick, 
and preach repentance. This week’s Gospel tells of the 
apostle’s return to the Lord with 
their success stories. They “reported 
all that they had done and taught.”

While the Gospel clearly shows the 
beginnings of an organized society 
of disciples with the Apostles as 
leaders of the Church, it also 
acknowledges that only with Christ 
are the leaders able to carry out their 
leadership abilities.

Notice that the Apostles reported all 
that “they” had done and taught. 
There is a great temptation to brag 
about our own accomplishments; 
even if they are related to God’s 
service. 

Without chastising the twelve, Jesus 
invites them to simply go on retreat 
and rest a while. We need to retreat 
from our ministry as priests, religious, parents, and 
teachers to remember that all that we do can only be 
accomplished in Him who is the Good Shepherd. Our 
ministries must be directly related to Jesus. Otherwise, 
the people we serve will be “like sheep without a 
shepherd.”

When you begin your service to God in the Church each 
day, do you invite Jesus to guide you?

Take time to go over these last six weeks focus your 
attention on the Virtue of Faith and how you can share it. 

If you missed a weekly task or need to reflect on questions 
from previous weeks, visit christ-ion.com to download 
the entire six week series.

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.  Concédenos esto 

por Cristo nuestro Señor. Amén. 

      

Comentario 

1ra lectura: Jeremías 23: 1-6 

 

Las lecturas del domingo pasado presentaron el tema 

del ser convocados por Dios y enviados como 

personas proféticas para compartir Su palabra.  Ser 

convocado y enviado supone que tenemos fe en Dios. 

¿Pero, qué sucede cuando nos quitamos la vista de 

Dios y perdemos la fe después de que hemos sido 

enviados?  

 

Esta es la preocupación planteada en nuestra primera 

lectura de Jeremías.  Dios había enviado líderes fieles 

de la Casa de Israel para cuidar al pueblo de Dios, así 

como a los pastores les importa sus ovejas.  

 

Pronto, estos "pastores" quitaron sus ojos de Dios. Su 

falta de fe en Dios pronto se convirtió en una falta de 

fidelidad hacia el pueblo de Dios.  

 

Dios advierte a los líderes que él reemplazará su 

pastoreo con "un renuevo" del reinado del Rey David 

y él será el Buen Pastor que nunca abandona su 

rebaño.  Además del Buen Pastor, otros pastores 

estarán designados para cuidar al pueblo de Dios. 

 

     

 

Preguntas 

 

Unido con el Buen Pastor, ¿de qué manera eres 

llamado a pastorear al pueblo de Dios? 

 

 

 

 

 

 

Comentario 

2da lectura: Efesios 2: 13-18 

 

una vez se le preguntó a la Madre Teresa, conocida 

por su tremendo cuidado para los pobres del mundo,: 

"Con tantos pobres en el mundo que necesitan tu 

ayuda, ¿dónde empiezas?  "Su respuesta fue simple: 

"Con el que está al lado de mi."  

 

Jesús, nuestro buen pastor, predicó "la paz, tanto a 

ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban 

cerca."  Él no discriminó.  Quien tendría oídos para 

escuchar, se le daría la paz de Cristo.  

 

No tenemos que mirar más allá de nuestra propia casa 

para pastorear los fieles de Dios (o infieles).  Las 

personas que están "lejos" son aquellos que han 

perdido la fe en Dios.  Estas personas podrían ser 

nuestros propios miembros de la familia o amigos.  

 

Si bien es fácil pastorear a las personas que son fieles 

al Señor y siguen el buen pastor, somos convocados y 

enviados para traer a las ovejas perdidas a la paz de 

Cristo. 

 

 

 

Preguntas 

¿Conoces a alguien en tu casa o vecindario que 

necesita la paz de Cristo? 

 

 

¿Estás interesado en recibir gratis comentarios 

para su propio personal o reflexiones grupales 

durante todo el año?  

Visítanos en Cristo en nuestro vecindario 

www.christ-ion.com 
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Comentario  

 

Evangelio: Marcos 6: 30-34 

 

En el Evangelio de la semana pasada, Jesús convocó y 

envió a su apóstoles con autoridad para expulsar 

demonios, curar a los enfermos, y predicar el 

arrepentimiento.  El Evangelio de esta semana habla del 

regreso de los apóstoles al Señor con sus cuentos de 

éxito.  Ellos "le contaron todo lo que habían hecho y 

enseñado."  

 

Mientras que el Evangelio muestra claramente el 

comienzo de una sociedad organizada de discípulos con 

los Apóstoles como líderes de la Iglesia, también 

reconoce que solo con Cristo son los líderes capaces de 

llevar a cabo sus habilidades de liderar.  

 

Note que los Apóstoles reportaron todo que "ellos" 

habían hecho y enseñado.  Hay una gran tentación de 

alardear acerca de nuestros propios logros; incluso si 

están relacionados con el servicio a Dios.  

 

Sin castigar a los doce, Jesús simplemente los invita a ir 

de retiro y descansar por un tiempo.  Necesitamos 

retirarnos de nuestro ministerio como sacerdotes, 

religiosos, padres y maestros para recordar que todo lo 

que hacemos solo puede lograrse en aquel que es el 

buen Pastor.  Nuestros ministerios deben estar 

directamente relacionados a Jesús.  De lo contrario, las 

personas que servimos serán "Como ovejas sin pastor". 

    

Pregunta 

 
¿Cuando comienzas tu servicio a Dios en la Iglesia cada 

día, invitas a Jesús a que te guíe? 

 

 La Tarea de Esta Semana 

 

Toma el tiempo para repasar estas últimas semanas. 

Enfoca tu atención en la virtud de la fe y cómo puedes 

compartirla.  

 

Si perdiste una tarea semanal o necesitas reflexionar 

sobre preguntas de semanas anteriores, visita christ-

ion.com para descargar toda la serie. 

 

 

 

 

 

 

 

Oración 

 

Una oración para todos los que son convocados y 

enviados:  

 

Dios Nuestro Señor, 

A veces me pregunto por qué y cómo me han llamado 

para servirlo a usted y a su gente. Pero aquí estoy. 

Como me has llamado para guiar a otros en la fe, 

guíame cuando estoy cansado y hambriento a lugares 

de descanso y alimento. 

  

 

La oración continúa con el Salmo 22 

 

Salmo 
 

Respuesta: El Señor es mi pastor, nada me faltará. 

 

El Señor es mi pastor, nada me falta: 

en verdes praderas me hace reposar 

y hacia fuentes tranquilas me conduce  

para reparar mis fuerzas.   

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 

 

Por ser un Dios fiel a sus promesas,  

me guía por el sendero recto; 

así, aunque camine por cañadas oscuras, 

nada temo, porque tú estás conmigo. 

Tu vara y tu cayado me dan seguridad.  

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 

 

Tú mismo me preparas la mesa, 

a despecho de mis adversarios; 

me unges la cabeza con perfume, 

y llenas mi copa hasta los bordes.   

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 

 

Tu bondad y tu misericordia me acompañaran 

todos los días de mi vida; 

y viviré en la casa del Señor 

por años sin término.  

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 

 

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: Giê-rê-mi-a 23:1-6 
 
Những bài đọc của Chúa Nhật tuần trước đưa 
ra một đề tài là được triệu tập bởi Thiên Chúa 
và sai đi như tiên tri để rao giảng Tin Mừng. 
Được triệu tập và sai đi thừa nhận rằng chúng 
ta đặt niềm tin nơi Thiên Chúa. Thế nhưng, 
chuyện gì sẽ sảy ra khi chúng ta không nhìn 
đến Chúa và mất đi niềm tin sau khi được sai 
đi? 
Đây là một điểm chính từ trong bài đọc một của tiên tri 
Giê-rê-mi-a. Thiên Chúa đã gửi những bậc lãnh đạo 
trung tín từ những gia tộc dân Do-Thái để chăn giữ dân 
Chúa, giống như những người chăn chiên chăm sóc 
chiên của họ. 
Chẳng bao lâu, những “người chăn chiên” này ngoảnh 
mặt khỏi Thiên Chúa. Sự thiếu niềm tin nơi Chúa của họ 
trở thành sự thiếu trung thủy đối với dân Chúa. 
Thiên Chúa răn đe những người lãnh đạo hư đốn rằng 
Ngài sẽ thay thế họ bằng một “mầm non công chính” từ 
triều đại Vua Đa-vít và vị này sẽ là một người Chủ Chăn 
Tốt không bao giờ bỏ bê đàn chiên. Cùng với vị Chủ 
Chăn, những người chăn chiên khác cũng sẽ được bổ 
nhiệm để chăm lo cho dân Chúa. 

 
Câu Hỏi 
Hiệp nhất cùng với Vị Chủ Chăn Tốt Lành, bạn được 
mời gọi để chăm sóc dân Chúa thế nào? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dẫn Giải  
Bài đọc II: Ê-phê-xô 2: 13-18 
 
Mẹ Thêrêsa, nổi tiếng về việc chăm sóc cho sự khó 
nghèo của thế giới, được truyền thông hỏi rằng “Có rất 
nhiều người nghèo trên thế giới cần sự giúp đỡ, mẹ bắt 
đầu từ đâu?” Câu trả lời của Mẹ rất đơn giản là “bắt đầu 
với người kề với tôi”. 
Chúa Giêsu, Mục Tử Tốt Lành của chúng ta, dạy rằng 
“bình an tới những ai ở xa và tới những ai ở gần”. Ngày 

không phân biệt. Ai có tai lắng nghe sẽ được 
ban bình an của Chúa Kitô. 
Chúng ta không cần xa quá gia đình chúng ta 
để chăm sóc những người tin Chúa (và những 
kẻ không tin). Những người nơi “xa lánh” là 
những người đã mất niềm tin nơi Chúa. 
Những người này có thể là những người trong 
gia đình hoặc bạn bè chúng ta. 

Trong khi chăm sóc những người có niềm tin nơi Chúa 
và theo người chăn chiên tốt thì rất dễ, chúng ta được 
triệu tập và sai đi để dẫn lối cho những chiên lạc trở về 
với bình an của Chúa Kitô. 

Câu Hỏi 
Bạn có thấy ai ở trong nhà hay láng giềng đang cần bình 
an của Chúa Kitô không? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chúa Nhật 
thứ 16 

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: 30-34 
 
Trong bài Phúc Âm tuần vừa rồi, Chúa Giêsu triệu tập 
và sai các tông đồ của Ngài ra đi với quyền sua đuổi 
qủy ám, chữa bệnh, và khuyên người thống hối. Bài 
Phúc Âm tuần này kể lại những câu chuyện thành công 
khi các tông đồ trở về với Ngài. Họ “báo cáo lại tất cả 
những gì họ đã làm và truyền dạy”. 
Trong khi bài Phúc Âm đưa ra rõ ràng sự khởi đầu của 
một xã hội trật tự của các môn đệ với các Tông Đồ là 
các bậc lãnh đạo của Giáo Hội, Phúc Âm cũng công 
nhận rằng chỉ có với Chúa Kitô thì các bậc lãnh đạo 
mới có thể thi hành các bản lãnh của họ. 
Chú ý rằng các Tông Đồ báo cáo lại tất cả 
những gì họ đã làm và truyền dạy. Hãy nhận 
ra rằng luôn có sự cám dỗ thật lớn trong việc 
tự hào về những thành công của chúng ta; 
ngay cả những việc liên quan đến việc phục 
vụ cho Thiên Chúa. 
Thay vì quở trách mười hai tông đồ, Chúa 
Giêsu nói họi đi tĩnh tâm và nghỉ ngơi một 
thời gian. Chúng ta cần tĩnh tâm từ thừa tác vụ của chúng 
ta như các cha, bậc truyền giáo, cha mẹ, và các thầy cô 
để nhớ rằng tất cả những gì chúng ta làm chỉ có thể hoàn 
thành ở trong Đức Kitô là vị Mục Tử Tốt Lành. Thừa tác 
vụ của chúng ta phải trực tiếp liên quan với Chúa Giêsu. 
Nếu không, những người chúng ta phục vụ sẽ như là 
“chiên thiếu vị mục tử.” 

Câu Hỏi 
Khi bạn bắt đầu việc phục vụ cho Chúa trong Giáo Hội 
mỗi ngày, bạn có nhờ Chúa Giêsu hướng dẫn không? 
 
Thực Hành Trong Tuần 
Hãy dành thì giờ để ôn lại sáu tuần qua, chú tâm vào 
Đức Tin và làm thế nào để bạn chia sẻ điều này. 
Nếu bạn thiếu xót một việc làm hay cần suy niệm về một 
câu hỏi nào đó từ những tuần trước, hãy đến christ-
ion.com để tải xuống toàn bộ chuỗi sáu tuần. 
 
 
 
 
 
 

 
Lời Nguyện Chung 
 
Lời nguyện cho những ai được quy tụ và sai đi: 

Lạy Chúa, 
Có những lúc con thắc mắc tại sao hay làm cách nào 
Ngài đã gọi con phục vụ cho Ngài và cho dân Ngài. 
Nhưng này con đây. Trong lúc Ngài gọi con hướng dẫn 
những người khác trong đức tin, xin hãy dẫn con khi 
con mệt và đói đến những nơi của nghỉ ngơi và bồi 
dưỡng. Amen. 

Buổi cầu nguyện tiếp tục với Thánh Vịnh 23 
 
Đáp Ca 
Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 
 
Ðáp: CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi 
chẳng thiếu thốn gì. 
 
Xướng: 
1. CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng 
thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, 
Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới 

dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. 
 

2. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì 
danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm 
u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn 
trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

 
3. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt 

quân thù. Ðầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, 
ly rượu con đầy tràn chan chứa. Lòng nhân hậu 
và tình thương CHÚA ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, 
và tôi được ở đền Người những ngày tháng, 
những năm dài triền miên. 

 
 
Kết Thúc với Kinh Lạy Cha 

“Bạn là 
chứng 

nhân của 
những 

việc này” 
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