
2nd Reading: Rom 8:14-17

Although Christians, Jews, and Muslims believe in God who 
is One, each of our theological traditions differ on how we 

acknowledge God’s active presence 
among us. To consider that we could be 
on equal footing with our Creator 
would be considered “blasphemy” for 
many. And, while Christians do not 
claim to create ourselves, we are one 
with the Creator God. Additionally, we 
do not claim to make ourselves Holy, 
yet we are one with the Holy Spirit. 
Finally, we do not redeem ourselves. 
Still, we are one with Christ the 
Redeemer. Adopted by the Spirit, “we 

are co-heirs with God and heirs with Christ.”

This, of course, is where we differ from Jews and Muslims 
and, for that matter, all other traditions. Claiming to be co-
heirs with God is quite a theological statement!

Notice, however, that we are not saying that by our nature we 
are God. Nor, were we born through natural generation to be 
co-heirs with God. Rather, through faith in Christ and by the 
power of God through Baptism, we have a share in the divinity 
of Christ who humbled himself to share in our humanity.

How do you reflect your oneness with God?

Lord God Almighty, in You we live, and move, and have our 
being. You are the Father of all creation. You gave us Your 
only begotten Son, our Redeemer. You have made us holy 
through the gift of the Holy Spirit. Praise 
to you Almighty God in Three Persons, 
the Father, Son, and Holy Spirit. Glory to 
you forever! Amen!

1st Reading: Dt 32-34, 39-40

Christians, Jews, and Muslims agree that 
there is One True God; although our different faiths understand 
the oneness of God differently. Nevertheless, this Truth is a 
common  point for dialogue between the three faiths.

Our three faiths also agree that our God is the creator of all 
that is visible and invisible and is still active in our lives. 
When we doubt these Truths, we consult our holy texts.

Deuteronomy reminds us that our God is powerful and very 
active in our lives. If there ever is a question, this First 
Reading reminds us to fix in our hearts, “that the Lord is God 
in the heavens above and on earth below, and that there is no 
other.”

The reading reminds us that God is both imminent (on earth) 
and transcendent (in the heavens) and has an active role in all 
that we say and do. Although it may be difficult to recognize 
the active presence of the One True God in our lives at all 
times, we rely on both Scripture and our faith to support us in 
times of doubt.

What do you rely on when the presence of God is not felt in 
your life?

In the name of

the Father, the Son,

& the Holy Spirit.

Prayer

Commentary

Question

Commentary

Question

Trinity Sunday celebrates the
Christian doctrine of the Trinity,

the three Persons of One God.
We recognise a perfect communion in the

Father, Son, and Holy Spirit.
It is a communion to which we are invited

every time we gather at the
table of the Lord on Sunday.
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The following prayer is said together:

Glory be to the Father, Who by His almighty power and love 
created me, making me in the image and likeness of God.

Glory be to the Son, Who by His Precious 
Blood delivered me from hell, and opened for 
me the gates of heaven.

Glory be to the Holy Spirit, Who has sanctified 
me in the sacrament of Baptism,
and continues to sanctify me by the graces I 
receive daily from His bounty.

Glory be to the Three adorable Persons of the 
Holy Trinity, now and forever.

Amen.

The prayer continues with Psalm 33

Psalm

Response: Blessed the people the Lord has 
chosen to be his own.

Upright is the word of the LORD,
and all his works are trustworthy.

  He loves justice and right;
  of the kindness of the Lord the earth is full.

Response

By the word of the LORD the heavens were made;
by the breath of his mouth all their host.
For he spoke, and it was made;
he commanded, and it stood forth.

Response

See, the eyes of the LORD are upon those who fear him,
upon those who hope for his kindness,
To deliver them from death
and preserve them in spite of famine.

Response

Our soul waits for the LORD,
who is our help and our shield.
May your kindness, O LORD, be upon us
who have put our hope in you.

Response

Conclude with an OUR FATHER

Gospel: Mt 28:16-28

As co-heirs to the Kingdom of God, we are given the command 
to “go out!” This Gospel passage, called the “Great 
Commission,” tells of Jesus gathering 
his disciples before he ascends to the 
heavens and giving them the command 
to “make disciples of all nations,” to 
“baptize them in the name” of the Holy 
Trinity (Father, Son, and Holy Spirit), 
and finally to teach (or catechize) them.

For over two thousand years, we have 
been making disciples, and celebrating 
their oneness with God as co-heirs 
through the Sacrament of Baptism.

Of course, Jesus reminds us that —
though he will ascend into the heavens 
and be transcendent — he will also be 
with us, “until the end of the age.”  
Though Jesus has taken his place at the 
right hand of the Father, he is with us in 
the Church.

Our faith teaches that Our God in Christ 
is present in a number of ways; most 
importantly, in the proclamation of the 
Word, the Sacramental Priesthood, the Holy Sacraments, and 
in the community of all the baptized (co-heirs).

How are you responding to the “Great Commission” of Jesus 
to “go out” and make disciples?

Are you aware of as friend or family member who has not 
been a part of the Church in a while or who has not been 
blessed to celebrate the Sacraments of Initiation (Baptism, 
Confirmation, Eucharist)?

Be a part of the “Great Commission” and invite them to be a 
part of the Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA) in the 
parish. Ask the parish office when RCIA gathers and how you 
can be an active part of bringing your friend to the Sacraments.

You may even want to sponsor your friend throughout the 
entire RCIA process.

Commentary

Question

Ritual Prayer

“Baptize
them in the
name of the

Father,
the Son,

and of the
Holy Spirit.”

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

This Week’s Task



Oración 

Señor Dios Todopoderoso, en ti vivimos, y nos 

movemos, y tenemos nuestro siendo.  Tú eres el Padre 

de toda la creación.  Nos diste tu Hijo unigénito, 

nuestro Redentor.  Tú nos has hecho santos a través 

del don del Espíritu Santo.  Todas alabanzas son para 

ti Dios Todopoderoso en Tres Personas, el Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo.  ¡Gloria a ti eternamente! 

¡Amén! 

    

   

Comentario 

1ra lectura: Deuteronomio 4:32-34, 39-40 

 

Cristianos, Judíos y Musulmanes acuerdan que hay un 

Dios verdadero; aunque nuestras diferentes creencias 

entienden la unicidad de Dios de manera diferente. 

Sin embargo, esta Verdad es un punto común para el 

diálogo entre las tres religiones.   

 

Nuestras tres creencias también coinciden en que 

nuestro Dios es el creador de todo lo visible e 

invisible y aún está activo en nuestras vidas.  Cuando 

dudamos de estas verdades, consultamos nuestros 

textos sagrados.  

 

Deuteronomio nos recuerda que nuestro Dios es 

poderoso y muy activo en nuestras vidas.  Si alguna 

vez hay una duda, la primera lectura nos recuerda que 

debemos fijar en nuestros corazones, "que el Señor es 

el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro."   

 

La lectura nos recuerda que Dios es ambos inminente 

(en la tierra) y trascendente (en los cielos) y tiene un 

papel activo en todo lo que decimos y hacemos. 

Aunque puede ser difícil siempre reconocer la 

presencia activa del Único Dios Verdadero en 

nuestras vidas, confiamos tanto en las Escrituras 

como en nuestra fe para apoyarnos en tiempos de 

duda. 

 

 

    Preguntas 

 
¿De qué confías cuando la presencia de Dios no se siente 

en tu vida? 

 

 

 

Comentario 

2da lectura: Romanos 8: 14-17 

 

Aunque los Cristianos, los Judíos y los Musulmanes 

creen en Dios que es Uno, cada una de nuestras 

tradiciones teológicas difiere en cómo reconocer la 

presencia activa de Dios entre nosotros.  Considerar 

que podríamos ser en igualdad de condiciones con 

nuestro Creador sería considerado "blasfemia" por 

muchos. Y, mientras que los cristianos no pretenden 

crearnos a nosotros mismos, somos unos con el Dios 

Creador.  Además, nosotros no pretendemos que solos 

nos podemos hacer Santos, sin embargo, somos uno 

con el Espíritu Santo.  Finalmente, no nos redimimos 

a nosotros mismos.  Pero, somos uno con Cristo el 

Redentor.  Adoptados por el Espíritu, "somos también 

herederos de Dios y coherederos con Cristo."   

 

Esto, por supuesto, es donde nos diferenciamos de los 

Judíos y los Musulmanes y, para el caso, todas las 

demás tradiciones.  ¡Afirmando que somos 

coherederos con Dios es una grande declaración 

teológica!  

 

Observe, sin embargo, que no estamos diciendo que 

por nuestra naturaleza somos Dios.  Ni, nacimos a 

través de la generación natural para ser coherederos 

con Dios.  Más bien, a través de la fe en Cristo y por 

el poder de Dios a través del Bautismo, tenemos una 

participación en la divinidad de Cristo que se humilló 

a sí mismo para compartir nuestra humanidad. 

 

 

Preguntas 

¿Cómo reflejas tu unidad con Dios? 

 

 
 

 
Usado con permiso. Todos los derechos reservados. Christ in Our Neighborhood © es un programa bíblico diseñado por el Obispo John Dolan de la Diócesis de 

San Diego. Este programa gratuito se puede encontrar en línea en www.christ-ion.com. 

 

El Domingo de La Santísima Trinidad 

celebra la Doctrina cristiana de la 

Trinidad, las tres Personas de un Dios. 

Reconocemos una comunión perfecta 

en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es 

una comunión a la que estamos 

invitados cada vez que nos reunimos 

en el mesa del Señor cada Domingo. 



Comentario  

 

Evangelio: Mateo 28: 16-28 

 

Como coherederos del Reino de Dios, recibimos el 

comando "¡Vayan!"  Este pasaje del Evangelio, llamado 

la "Gran Comisión", nos dice de Jesús reuniendo a sus 

discípulos antes de que él asciende a los cielos y 

dándoles el comando para "enseñar a todas las naciones 

"bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo” (la Santísima Trinidad), y 

finalmente enseñándolas a cumplir todo cuanto Jesús 

les ha mandado (o catequizarlos).  

 

Durante más de dos mil años, hemos estado haciendo 

discípulos y celebrando su unidad con Dios como 

coherederos a través del Sacramento del Bautismo.  

 

Por supuesto, Jesús nos recuerda que - aunque él 

ascenderá a los cielos y será trascendente; él también 

estará con nosotros, "hasta el fin del mundo".  Aunque 

Jesús tomó su lugar a la mano derecha del Padre, él está 

con nosotros en la Iglesia.  

 

Nuestra fe enseña que Nuestro Dios en Cristo está 

presente de varias maneras; más importante, en la 

proclamación de La Palabra, el Sacerdocio Sacramental, 

los Santos Sacramentos, y en la comunidad de todos los 

bautizados (coherederos). 

    

Pregunta 

 
¿Cómo estás respondiendo a la "Gran Comisión" de 

Jesús para ir y hacer discípulos? 

 

 La Tarea de Esta Semana 

 

¿Conoces a un amigo o familiar que no a sido parte de 

la Iglesia desde hace tiempo o quien no ha sido 

bendecido para celebrar los Sacramentos de 

Iniciación (Bautismo, Confirmación, Eucaristía)?  

 

Ser parte de la "Gran Comisión" e invítalos a ser una 

parte del Rito de Iniciación Cristiana de Adultos 

(RICA) en tu parroquia.  Pregúntele a la oficina 

parroquial cuando se reúna RICA y cómo puedes ser 

una parte activa de llevar a tu amigo a los 

sacramentos.  Puede que quieras patrocinar a tu amigo 

durante todo el proceso completo de RICA. 

 

 

 

Oración 

 

La siguiente oración se dice juntos: 

 

Gloria al Padre, que por su poder y amor omnipotente 

me creó, haciéndome en la imagen y semejanza de 

Dios.  

 

Gloria sea al Hijo, Quien por Su Preciosa sangre me 

libró del infierno y abrió para mí las puertas del cielo. 

 

 Gloria al Espíritu Santo, Quien me ha santificado en 

el sacramento del Bautismo, y continúa 

santificándome con las gracias que recibo diariamente 

de Su generosidad.  

 

Gloria a las Tres Personas adorables de la Santísima 

Trinidad, ahora y siempre.  

 

Amén. 

  

El líder guiará al grupo en orando el Salmo 32. 
  

Salmo 
 

Respuesta: Dichoso el pueblo escogido por Dios.  
Sincera es palabra del Señor  

y todas sus acciones son leales. 

El ama la justicia y el derecho, 

la tierra llena está de sus bondades.  

R. Dichoso el pueblo escogido por Dios. 

La palabra del Señor hizo los cielos 

y su aliento, sus astros;  

pues el Señor habló y fue hecho todo;  

lo mandó con su voz y surgió el orbe.  

R. Dichoso el pueblo escogido por Dios. 

Cuida el Señor de aquellos que lo temen 

en su bondad confían;  

los salva de la muerte 

y en épocas de hambres les da vida.  

R. Dichoso el pueblo escogido por Dios. 

En el Señor está nuestra esperanza, 

pues él es nuestra ayuda y nuestra amparo. 

Muéstrate bondadoso con nosotros,  

Puesto que en ti, Señor, hemos confiado.  

R. Dichoso el pueblo escogido por Dios. 

 

Concluir con un PADRE NUESTRO. 

Para obtener más información, visite Cristo en nuestro 

vecindario en WWW.CHRIST-ION.COM

 



 

Lễ Chúa Ba Ngôi Christ in Our Neighborhood 
Cho Nhóm Chia Sẻ 

 
Lời Nguyện 
Lạy Thiên Chúa Toàn năng, trong Cha, chúng con 
sống, hoạt động và  hiện hữu. Cha là Cha của mọi tạo 
vật. Cha đã trao ban cho chúng con người Con Một 
của Cha, Đấng Cứu Chuộc chúng con. Cha đã thánh 
hoá chúng con bằng ơn Chúa Thánh Thần. Chúng con 
xin ngợi khen Thiên Chúa Toàn Năng, Chúa Cha, 
Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Sáng danh Thiên 
Chúa muôn muôn đời.  Amen. 
 
Dẫn Giải 
Bài đọc I: ĐNL 4:32-34, 39-40 
 
Người Ki-tô Giáo, người Do Thái Giáo và người Hồi 
giáo đồng ý rằng chỉ có Một Thiên ChúaThật Duy 
Nhất; dù rằng cả ba tôn giáo hiểu sự duy 
nhất củaThiên Chúa theo cách khác 
nhau. Tuy nhiên, Sự Thật về Một Thiên 
Chúa Duy nhất này là một điểm chung 
cho cuộc đối thoại giữa ba đức tin. 

 Cả ba đức tin cũng đồng ý rằng Thiên 
Chúa là Đấng tạo ra tất cả các tạo vật hữu hình và vô 
hình và Ngài vẫn đang hoạt động trong cuộc sống của 
nhân loại. 

Khi chúng ta nghi ngờ những Chân lý này, chúng ta 
tham khảo sách thánh. 

Sách Đệ Nhị Luật nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa 
quyền năng và rất năng động trong cuộc sống của 
chúng ta.  Nếu chúng ta từng có thắc mắc, bài đọc một 
nhắc nhở chúng ta cần hoán cải tâm hồn mình, "trên 
trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là 
Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa” 

Bài đọc nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa xuất hiện 
(trên đất) và siêu việt (trên trời) và có vai trò tích cực 
trong tất cả những điều chúng ta nói và làm. Mặc dù có 
thể khó nhận ra sự hiện diện tích cực của Thiên Chúa 
Thật Duy Nhất trong cuộc sống của chúng ta trong mọi 
lúc, lúc kém lòng tin, chúng ta cậy nhờ Kinh Thánh và 
đức tin để hỗ trợ mình. 

Câu Hỏi 
Bạn dựa vào điều gì khi bạn không cảm nhận được sự 
hiện diện của Thiên Chúa trong đời mình? 
 

 
Dẫn Giải  
Bài đọc II: Roma 8:14-17 
 
Mặc dù người Ki-tô Giáo, người Do Thái Giáo và 
người Hồi giáo tin vào Thiên Chúa, Đấng Duy Nhất, 
mỗi truyền thống thần học có sự khác nhau trong cách 
thức thừa nhận sự hiện diện tích cực Thiên Chúa giữa 
loài người. Đối với nhiều người, việc xem xét chúng ta 
có thể ngang hàng với Đấng Tạo Hoá của mình là một 
hành vi"báng bổ". Và, trong khi các Ki-tô hữu không 
tuyên bố tự mình tạo ra chính mình, chúng ta là một 
với Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa. Ngoài ra, chúng ta 
không tự nhận mình là Thánh, nhưng chúng ta là một 
với Chúa Thánh Thần. Cuối cùng, chúng ta không 
chuộc lại chính mình. Tuy nhiên, chúng ta là một với 

Chúa Kitô Đấng Cứu Chuộc. Được 
Thánh Linh nhận làm dưỡng tử, 
“chúng ta là những người đồng thừa kế 
với Thiên Chúa và đồng thừa kế với 
Đức Ki-tô.” 

Tất nhiên, đây là điều chúng ta khác 
với người Do Thái giáo và người Hồi giáo và, do điều 
này, chúng ta khác với tất cả các truyền thống khác. 
Tuyên bố là người đồng thừa kế với Chúa là một tuyên 
bố khá thần học! 

Tuy nhiên, lưu ý rằng chúng ta không nói rằng tự bản 
chất của mình chúng ta là Thiên Chúa. Cũng không 
phải chúng ta được sinh ra theo cách tự nhiên để trở 
thành những người đồng thừa kế với Thiên Chúa. Đúng 
hơn, nhờ đức tin nơi Đức Ki-tô và bởi quyền năng của 
Thiên Chúa qua Phép Rửa, chúng ta được thông phần 
trong thần tính của Đức Ki-tô, Đấng đã hạ mình để 
thông phần với loài nguời chúng ta. 

Câu Hỏi 
Bạn suy niệm sự độc nhất của bạn ra sao đối với Thiên 
Chúa? 
 
Dẫn Giải 
Phúc Âm: Mát Thêu 28:16-20 
Là người đồng thừa kế của Triều Đại Thiên Chúa, 
chúng ta được trao mệnh lệnh "Hãy ra đi!" Đoạn Tin 
Mừng này, được gọi là “Nhiệm Vụ Tối Cao” kể về việc 
Chúa Giê-xu quy tụ các môn đệ của Ngài trước khi 
Ngài lên trời và trao cho họ mệnh lệnh "làm cho muôn 

Nhân danh Cha, 
và Con, và 

Thánh Thần. 
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Lễ Chúa Ba Ngôi Christ in Our Neighborhood 
Cho Nhóm Chia Sẻ 

dân trở thành môn đệ," để "làm phép rửa cho họ nhân 
danh" Chúa Ba Ngôi (Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 
Thánh Thần), và cuối cùng là dạy giáo lý cho họ. 
Trong hơn hai nghìn năm, chúng ta vẫn đang làm nhiều 
người trở thành môn đệ và tán dương sự hợp nhất của 
họ với Thiên Chúa như những người đồng thừa kế qua 
Bí tích Thanh Tẩy. 

Tất nhiên, Chúa Giê-su nhắc nhở chúng 
ta rằng - mặc dù Ngài lên trời và trở nên 
tối cao - Ngài ở với chúng ta, "mọi ngày 
cho đến tận thế". Mặc dù Chúa Giê-su 
đang ngự bên hữu Chúa Cha, Ngài vẫn 
ở với chúng ta trong Hội Thánh. 

Đức tin của chúng ta dạy rằng Thiên 
Chúa trong Đức Ki-tô hiện diện theo 
một số cách; quan trọng nhất, trong 
phụng vụ Lời Chúa, Chức Tư Tế Bí 
Tích, Các Bí Tích Thánh, và trong cộng 
đồng của tất cả những người đã được rửa 
tội (những người đồng thừa kế.  

Câu Hỏi 
Bạn đáp trả thế nào với "Nhiệm Vụ Tối Cao" mà 
Chúa Giê-su đã trao " "hãy ra đi" " và làm muôn dân 
trở thành môn đệ? 
 
Thực Hành Trong Tuần 
Bạn có biết bạn bè hoặc thành viên gia đình đã không 
còn là một phần của Hội Thánh trong một thời gian 
hoặc chưa được chúc lành để nhận lãnh các Bí tích 
Khai tâm (Rửa Tội, Thêm sức, Thánh Thể)? Hãy trở 
thành một phần của "Nhiệm Vụ Tối Cao" và mời họ 
tham gia Nghi Thức Khai Tâm Kitô Giáo Cho Người 
Lớn (Rite of Christian Initiation of Aldult:  RCIA) 
trong giáo xứ. Bạn hãy hỏi văn phòng giáo xứ khi nào 
chương trình RCIA bắt đầu và làm thế nào để bạn có 
thể là một phần tử tích cực trong việc đưa bạn mình 
đến với các Bí tích. Bạn thậm chí có thể trở thành người 
bảo trợ cho bạn mình trong suốt toàn bộ quy trình 
RCIA. 
 
    
Lời Nguyện Chung 
Mọi người cùng đọc lời cầu nguyện sau: 

Sáng Danh Đức Chúa Cha, Đấng bởi quyền năng và 
tình yêu thương đã tạo ra con theo hình ảnh của Thiên 
Chúa 

Sáng Danh Đức Chúa Con, nhờ Máu Cực Thánh của 
Người đã giải cứu con khỏi hỏa ngục, và mở cửa 
thiên đàng cho con. 

Sáng Danh Chúa Thánh Thần, Đấng đã thánh 
hóa con trong bí tích Rửa tội, và tiếp tục thánh 
hóa con bằng những ân sủng mà con nhận 
hàng ngày từ lòng quảng đại của Ngài. 

Sámg Danh Ba Ngôi kính yêu của Chúa Ba 
Ngôi, bây giờ và mãi mãi. Amen. 

 
Thánh Vịnh Tv 32, 4-5. 6 và 9. 18-19. 20 và 
22 (c. 12b) 
 
Ðáp: Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn 
làm gia nghiệp. 

 
Xướng: 
1. Vì lời CHÚA phán quả là ngay thẳng, mọi 

việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu 
thích điều công minh chính trực, tình thương 
CHÚA chan hoà mặt đất. 

2. Một lời CHÚA phán làm ra chín tầng trời, 
một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. 
Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện, 
Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên. 

3. CHÚA để mắt trông nom người kính sợ 
Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu 
thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chế và nuôi 
sống trong buổi cơ hàn. 

4. Tâm hồn chúng tôi đợi trông CHÚA, bởi 
Người luôn che chở phù trì. 
Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy 
CHÚA, như chúng con hằng trông cậy nơi 
Ngài. 

 
Kết Thúc với Kinh Lạy Cha 

“Rửa tội 
cho họ 
nhân 

danh Cha 
và Con, 

và Thánh 
Thần.” 

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