
2nd Reading: Hebrews 5:7-9

It is often said, “If you want to get 
something done right, you have to do it 
yourself.”

This was certainly in the mind of God when 
the Lord became one with us to save us 
from a life of exile.

On our hearts was written the law. However, 
we prefered the external actions rather than 
the interior heart-felt honor and love for 
God.  As much as we tried, we just couldn’t 
get it right.

Thanks be to God - as St. Paul reminds us - when Christ Jesus 
was in the flesh, he offered prayers and supplications (with 
tears) to God for our sake.

“If you want to do something right, you have to do it yourself,” 
says God.  His perfect heart-felt sacrifice of prayers and even 
his very life “became the source of eternal salvation for those 
who obey him.”

His perfect life-giving prayer is our eternal salvation.  
However, we ourselves are called to obey him, the source of 
our salvation.  We do this, as we offer our prayers to the Father, 
in union with His Son.

Those in RCIA preparing for Baptism are officially presented 
the Lord’s Prayer this week. May this prayer, united with 
Christ’s suplication, be heart-felt for all who say it.

What is your favorite prayer?  Why?

Father, help us to be like Christ your Son,
who loved the world and died for our salvation.  
Inspire us by his love, guide us by his example, 
who lives and reigns with you and the Holy 
Spirit, one God forever and ever.  Amen.

1st Reading: Jeremiah 31:31-34

If we return to the example used last week 
of a marriage covenant based on love and 
honor, we can see that external words or 
actions in a relationship are not enough.  
The sign of a wedding ring, public vows, even the words, “I 
love you,” are not enough if love and honor are not heart-felt.

Jeremiah certainly understood God’s message when he 
prophesied that God would restore the broken marriage with 
his people. After their exile, God would bring his people back 
and make a new covenant.

The problem with the old covenant was that it was not heart-
felt. External sacrifices and public worship were not 
enough.  No longer written on stone tablets - as in the days of 
Moses - the New Covenant would include the law of love 
written on the hearts of all.

Jeremiah promises reconciliation with God. The promise is 
that Israel’s Covenantal-Spouse (God) has asked those in 
exile to return:

“I will be their God, and they shall be my people.”

Do you recall what was required of you when you needed to 
be reconciled with someone?
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The leader invites each member to pass around a wheat stem. 
Holding the stem, they offer a prayer of gratitude (for health, 
family, etc). Then, each will say the following:

Unless a grain of wheat falls to the ground 
and dies, it remains just a grain of wheat.

The group will respond each time:

If it dies, 
it produces a great harvest!

The leader will then guide the group in 
praying Psalm 51.  

Response:  Create a clean heart in me, 
O God.

Have mercy on me, O God, in your 
goodness;
in the greatness of your compassion wipe 
out my offense.

  Thoroughly wash me from my guilt
  and of my sin cleanse me.

R. Create a clean heart in me, O God.

A clean heart create for me, O God,
    and a steadfast spirit renew within me.
Cast me not out from your presence,
    and your Holy Spirit take not from me.

R. Create a clean heart in me, O God.

Give me back the joy of your salvation,
    and a willing spirit sustain in me.
I will teach transgressors your ways,
    and sinners shall return to you.

R. Create a clean heart in me, O God.

Conclude with an OUR FATHER

Gospel: John 12:20-33

Now is the hour!

The Gospel of John reminds us that Jesus is fully in charge of 
what is to come in his passion, death, 
and resurrection. He is the pre-existent 
Word of God who knows the time when 
all things come to completion.  

The covenants of old are now gathered 
together in Jesus Christ. There will be 
no need for future covenants. There 
will be no need for future signs - 
rainbows (Noah), stars (Abraham),  or 
stone tablets (Moses). The time for the 
New Covenant is at hand.   

Jesus sees the visit of the Greeks who 
wish to speak with him as the sign that 
the appointed time is here. The Good 
News of Salvation is to be shared with 
the Jews (chosen people of the Law) 
and gentiles (Greeks). 

Jesus says, “I will draw everyone to 
myself.” The New Covenant is for all.  
But, the cost of this Covenant will be great!  Jesus, the grain 
of wheat, must die in order to produce a great harvest!

“I am toubled now,” says Jesus, (He knows of his death),  
“Yet, what should I say?  Save me from this hour?  But, it was 
for this purpose that I came to this hour.  Father, glorify your 
name.” 

In this Season of Lent, now is the hour for us to give thanks to 
Christ for bringing to completion the Covenant for our sake.  
His death is our life!

How will you give thanks to Jesus this week for being the 
grain of wheat who died for you?

Say a prayer for those who are getting ready to come to the 
Altar for the first time to receive Jesus, the Bread of finest 
wheat.

“If anyone
would

serve me,
let him

follow me.”
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2nda Lectura: Hebreos 5:7-9
A menudo se dice, “Si quieres hacer 
algo bien, lo tienes que hacer tú 
mismo.” 

Sin esto duda estuvo en la mente de 
Dios cuando el Señor se hizo uno con 
nosotros para salvarnos de una vida 
de exilio. 

En nuestros corazones se escribió la 
ley. Sin embargo, preferimos las 
acciones exteriores en lugar del honor 
y el amor interior que sentimos por 
Dios en nuestros corazones. Por 
mucho que tratábamos, simplemente 
no podíamos hacer las cosas bien. 

Gracias a Dios, como San Pablo nos recuerda, Jesús 
presentó ruegos y súplicas (con lágrimas) a Dios por 
nuestra causa.  

“Si quieres hacer algo bien, lo tienes que hacer tú 
mismo,” dice Dios. Su sacrificio perfecto de oraciones 
e incluso su propia vida “se convirtió en la fuente de 
salvación eterna para los que le obedecen”. 

Su oración perfecta que da vida es nuestra salvación 
eterna. Sin embargo, nosotros estamos llamados a 
obedecer  a Dios, quien es la fuente de nuestra 
salvación. Hacemos esto, mientras ofrecemos nuestras 
oraciones al Padre, en unión con Su Hijo. 

Los que están en preparación para recibir el bautismo 
son presentados oficialmente con la Oración del Señor. 
Que esta oración, unida a las suplicas de Cristo, sea 
sincera para quien la diga. 

¿Cual es tu oración preferida? ¿Por qué?

Ven, Señor, en nuestra ayuda, para que podamos vivir 
y actuar siempre con aquel amor que impulsó a tu 
Hijo a entregarse por nosotros. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos. Amen.

1era Lectura: Jeremías 31:31-34

Si volvemos al ejemplo utilizado la 
semana pasada de una alianza 
matrimonial basada en amor y en 
sinceridad, podemos ver que las palabras o acciones 
externas en una relación no son suficientes. El signo 
de un anillo de bodas, los votos públicos, incluso las 
palabras, “Te quiero”, no son suficientes si el amor y 
la sinceridad no están presentes. 

Jeremías sinceramente entendió el mensaje de Dios 
cuando profetizó que Dios restauraría el matrimonio 
con su pueblo que en ese momento estaba roto. 
Después de su exilio, Dios llevaría de vuelta a su 
pueblo y formaría una nueva alianza. 

El problema con la antigua alianza fue que no se hizo 
con el corazón. Sacrificios exteriores y alabanzas 
públicas no son suficientes. No escritas en tablas de 
piedra - como en los días de Moisés – la nueva alianza 
incluiría la ley de amor escrita en los corazones de 
todos. 

Jeremías promete la reconciliación con Dios. La 
promesa es que la pareja de Israel (Dios) les ha dicho 
a los exiliados: Yo seré su Dios, y ustedes serán mi 
pueblo.

¿Te acuerdas de lo que se esperaba de tí cuando tenías 
que reconciliarte con alguien?

Quinto
Domingo de

Cuaresma
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Este domingo, aquellos que celebran el Rito de 
Iniciación Cristiana para Adultos estudiarán del 

Ciclo “A” de las Lecturas.
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Cristo En Nuestra Vecindad



El líder invita a que cada miembro pase un tallo de trigo, 
sosteniendo el tallo, el participante dice una oración de 
agradecimiento. Después cada uno dirá lo siguiente:

Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, Él solo 
queda; 

El grupo responderá cada vez:

mas si muriere, mucho fruto lleva.

El líder luego guía al grupo rezando el Salmo 
51..  

Todos Responden:  Crea en mí, Señor, 
un corazón puro.

Por tu inmensa compasión y misericordia,
Señor, apiádate de mí y olvida mis 
ofensas.
Lávame bien de todos mis delitos,

   y purifícame de mis pecados. 

R. Crea en mí, Señor, un corazón puro.

Crea en mí, Señor, un corazón puro,
un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos.
No me arrojes, Señor, lejos de ti,
ni retires de mí ti santo espíritu. 

R. Crea en mí, Señor, un corazón puro.

Devuélveme tu salvación, que regocija
y mantén en mí un alma generosa.
Enseñaré a los descarriados tus caminos,
y volverán a ti los pecadores. 

R. Crea en mí, Señor, un corazón puro.

Se Concluye con un PADRE NUESTRO

Evangelio: Juan 12:20-33
¡Ha llegado la hora!

El evangelio de Juan nos recuerda que Jesús es plenamente 
responsable por lo que vendrá en su 
pasión, muerte y resurrección. Él es la 
Palabra pre-existente de Dios, quien 
conoce el momento en que todas las 
cosas llegan a su conclusión. 

Las alianzas antiguas están ahora 
reunidas en Jesucristo. No habrá 
necesidad de alianzas futuras. No habrá 
necesidad de futuras señales - arco iris 
(Noé), estrellas (Abraham), o tablas de 
piedra (Moisés). El tiempo de la Nueva 
Alianza está cerca. 

Jesús ve la visita de los griegos que 
desean hablar con él como signo de que 
la hora está aquí. La Buena Nueva de la 
Salvación es para ser compartido con 
los Judíos (pueblo elegido de la Ley) y 
gentiles (griegos). 

Jesús dice, “Atraeré a todos hacia mí.” 
La Nueva Alianza es para todos. ¡Sin embargo, el costo de 
esta Alianza será grande! ¡Jesús, el grano de trigo, debe morir 
a fin de producir una gran cosecha! 

“Ahora que tengo miedo”, dice Jesús. Él sabe de su muerte. 
“¿le voy a decir a mi padre: ‘Padre, líbrame de esta hora’? No, 
pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria 
a tu nombre”. 

En este tiempo de Cuaresma, nos toca a nosotros darle gracias 
a Cristo por llevar a su final la alianza por nuestro bien. ¡Su 
muerte es nuestra vida!

¿Como le darás gracias a Dios esta semana por ser el grano de 
trigo que murió por tí?

Por favor, oren por los que recibirán su Primera Comunión en 
esta Pascua, que Jesús, el Pan de Trigo , les dará la vida eterna.

Comentario

Pregunta

Oración

“Si
alguno

me sirve,
que

me siga.”

Propósito

Salmo
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Lời Nguyện 
Lạy Cha, xin giúp chúng con được trở nên giống Đức 
Kitô Con Cha, Người đã yêu thế gian và chết cho ơn 
cứu độ chúng con. Xin linh ứng chúng con bởi tình yêu 
Người, hướng dẫn chúng con bởi gương sáng Người, 
Người là Đấng hằng sống hằng trị cùng Cha, và Chúa 
Thánh Thần, Một Thiên Chúa đến muôn thuở muôn 
đời. Amen. 
 
Dẫn Giải 
Bài đọc I: Giê-rê-mi-a 31:31-34 
 
Nếu chúng ta trở về ví dụ từ tuần vừa qua 
về giao ước kết hôn trên tình yêu và danh 
dự, chúng ta thấy rằng lời nói và hành 
động bề ngoài trong một mối tình không 
đủ. Chứng vật như nhẫn cưới, lời thề công 
khai, hoặc ngay cả lời nói “Anh yêu em” không đủ nếu 
tình yêu và danh dự không từ con tim. 

Giê-rê-mi-a hẳn đã hiểu thông điệp của Thiên Chúa khi 
ông tiên báo rằng Chúa sẽ phục hồi hôn nhân tan vỡ 
với dân Người. Sau cuộc lưu đầy của họ, Chúa sẽ đưa 
dân Ngài về và lập một giao ước mới. 

Vấn đề của giao ước cũ là nó không phát từ con tim. 
Hy tế và nghi thức công cộng bề ngoài không đủ. 
Không còn được viết trên những bia đá – như thời của 
Môi-sen – Giao Uớc Mới sẽ lập bởi luật của tình yêu 
viết trong con tim của tất cả. 

Giê-rê-mi-a hứa sự hòa giải với Thiên Chúa. Lời hứa 
rằng người phối ngẫu thề ước (Thiên Chúa) của dân 
Ít-ra-en đã đòi hỏi với những người từ lưu đày trở về: 
“Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là 
dân của Ta.” 

Câu Hỏi 
Bạn có nhớ bạn bị đòi hỏi gì khi bạn cần được hòa giải 
với một người nào đó không? 
 
 
 
 
 
 

 
Dẫn Giải  
Bài đọc II: Do-thái 5:7-9   
 
Người ta thường nói, “Nếu bạn muốn điều gì làm tốt 
đẹp, bạn phải tự làm lấy.” 

Điều này hẳn ở trong tâm tư của Thiên Chúa khi Chúa 
trở nên một trong chúng ta để cứu chúng ta khỏi đời 
sống tù đày. 

Trong tâm hồn chúng ta đã được viết 
những điều luật. Thế nhưng, chúng ta lại 
thích những hành động bề ngoài hơn là 
những danh dự và tình yêu từ đáy lòng cho 
Thiên Chúa. Càng cố gắng chừng nào, 
chúng ta càng không thể làm đúng. 

Tạ ơn Chúa – như Thánh Phaolô đã nhắc 
chúng ta – khi Đức Giêsu Kitô trong xương thịt đã dâng 
những lời nguyện và khẩn cầu (với nước mắt) lên 
Thiên Chúa cho lợi ích của chúng ta. 

Chúa nói: “Nếu bạn muốn điều gì làm tốt đẹp, bạn phải 
tự làm lấy.” Những sự hy sinh hoàn hảo từ trái tim của 
Người và ngay cả đời sống của Người “trở nên nguồn 
cứu độ muôn đời cho những ai vâng phục Người.” 

Những lời nguyện ban sự sống hoàn hảo của Người là 
ơn cứu rỗi muôn đời của chúng ta. Nhưng, chính chúng 
ta được mời để vâng phục Người, là suối nguồn của ơn 
cứu rỗi. Chúng ta làm vậy, trong khi chúng ta dâng lời 
nguyện lên Thiên Chúa Cha, hợp nhất với Chúa Con. 

Những tân tòng đang chuẩn bị Bí Tích Rửa Tội sẽ được 
trao Kinh Lạy Cha trong tuần này. Xin cho lời nguyện 
này, kết hợp với lời khẩn cầu của Chúa Kitô, đánh động 
tâm hồn của những ai xướng lên lời nguyện này. 

Câu Hỏi 
Lời nguyện ưa thích của bạn là gì? Tại sao? 

 

Chúa Nhật 
thứ năm 

Mùa Chay 

Chúa Nhật này, các tân tòng sẽ học từ 
những bài đọc của năm phụng vụ chu kỳ A. 
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Dẫn Giải 
Phúc Âm: Gioan 12:20-33 

Bây giờ là thời điểm! 

Bài Phúc Âm của Thánh Gioan nhắc chúng ta rằng 
Chúa Giêsu có toàn quyền định liệu chuyện gì sẽ sảy 
ra trong cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài. 
Ngài là Lời của Chúa đã có trước, và 
Ngài biết lúc mà tất cả được hoàn tất. 

Những giao ước cũ nay được thành tựu 
nơi Chúa Giêsu Kitô. Sẽ không cần giao 
ước trong tương lai. Sẽ không cần những 
dấu chỉ trong tương lai – mống cầu vồng 
(Nô-ê), sao trên trời (Ápraham), hoặc 
những bia đá (Môi-sen). Thời điểm cho 
Giao Ước Mới đã gần kề. 

Chúa Giêsu thấy sự thăm viếng của người Hy lạp muốn 
thưa chuyện với Ngài là dấu chỉ cho thời gian định hạn đã 
đến. Tin Mừng của Ơn Cứu Độ cần được chia sẻ với  dân 
Do Thái (người được chọn của Lề luật) và dân ngoại (người 
Hy lạp).  

Chúa Giêsu nói: “Tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.” 
Giao Ước Mới là cho tất cả. Nhưng, giá trả cho Giao 
Ước này sẽ thật to lớn! Chúa Giêsu, hạt lúa mì phải hư 
nát đi để đem lại một mùa gặt vĩ đại! 

“Tâm hồn Thầy sao xuyến”, Chúa Giêsu nói, (Chúa 
biết sự chết của Ngài), “Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, 
xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà 
con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Cha.” 

Trong Mùa Chay này, bây giờ là lúc cho chúng ta dâng 
lời cảm tạ lên Chúa Kitô cho việc đưa tới sự hoàn tất 
một Giao Ước cho lợi ích của chúng ta. Sự chết của 
Ngài là sự sống của chúng ta! 

Câu Hỏi 
Bạn sẽ dâng lời cảm tạ lên Chúa Giêsu thế nào trong 
tuần này vì Ngài là hạt lúa mì đã chết cho bạn? 
 
Thực Hành Trong Tuần 
 

 

Hãy cầu cho những ai đang chuẩn bị tiến lên Cung 
thánh để rước Chúa Giêsu vào lòng lần đầu tiên, Bánh 
từ lúa mì thượng hạng. 

Lời Nguyện Chung 
Người hướng dẫn viên mời mỗi thành viên chuyển 
xung quanh một nhánh lúa mì. Trong khi cầm nhánh 

lúa mì, mỗi người sẽ dâng một lời nguyện 
cảm tạ (cho sức khoẻ, gia đình, v.v…). 
Sau đó, mỗi người sẽ đọc: 

Trừ khi hạt lúa mì rơi xuống đất và 
mục nát, nó vẫn chỉ là hạt lúa mì. 

Sau mỗi lần, nhóm sẽ thưa: 

Nếu nó chết, nó sẽ đem lại một mùa 
gặt vĩ đại! 

 
Người hướng dẫn sẽ cho nhóm tiếp tục lời nguyện với 
Thánh Vịnh 130 
 
Thánh Vịnh 130, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8 
 
Ðáp: Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc 
nơi Người chan chứa. 
 
Xướng: 
 
1. Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn 

lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài 
lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. 

2. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng 
vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha 
thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. 

3. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở 
lời Người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh 
mong đợi hừng đông. 

4. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, t rông cậy 
Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một 
niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Chính 
Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en cho thoát khỏi tội 
khiên muôn vàn. 
 

Kết Thúc với Kinh Lạy Cha 

“Ai phục 
vụ Thầy, 

thì hãy theo 
Thầy.” 
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