
2nd Reading: Philippians 2:6-11

In this beautiful reading, we see the descent 
of the divine Word and the ascent of 
humanity in Jesus the Christ. In these few 
words, Paul delivers the mission and 
purpose of Jesus.

The Descent:

Christ, who is in the form of God, does not 
equate himself with God, but takes the 
form of a human, is enslaved and humbled 
to the point of death on a cross.

The Ascent:

Because of this, God enthrones the Christ (the anointed King) 
and places Jesus’ name above every other name. The humiliated 
one now receives genuflections and acclamations, “Jesus 
Christ is Lord!”

This Palm Sunday reminds us that the Christ entered Jerusalem 
triumphantly to embrace the cross.  Paul reminds us that the 
Christ began his journey to his Passover moment long before 
he entered the gates of Jerusalem.  The Church reminds us 
that, from the first sin of Adam, the pre-existent Word of God 
was silently, mysteriously, and deliberately descending from 
the heavens to be Jesus (meaning, God Saves!)

 
Has this Lenten period helped you to “humble” yourself or 
descend from your own sense of pride?

Almighty, and Ever-living God, you have given the human 
race Jesus Christ our Savior as a model of 
humility. He fulfilled your will by becoming 
man and giving his life on the cross. Help us to 
bear witness to you by following his example 
of suffering and make us worthy to share in his 
resurrection. We ask this through our Lord 
Jesus Christ, your Son,  who lives and reigns 
with you and the Holy Spirit, one God forever 
and ever.  Amen.

1st Reading: Isaiah 50:4-7
Isaiah, like other prophets, was called on to give the hard 
truth to God’s people.  In this passage, we feel for this 
messenger of God who says, “I gave my back to those who 
beat me ... My face I did not shield from buffets and spitting.”

These words, of course, foreshadow the pain inflicted on 
Jesus (as we will read in the Gospel this Sunday).

Isaiah, like Jesus, endured these punishments even as he tried 
desperately to show God’s loving desire to bring his people 
(his exiled spouse) back. Just a few lines prior to this reading, 
we hear God’s cry for his people to return to his covenantal 
love:

“Where is the bill of divorce with which I dismissed you?” 
(v1)  

It wasn’t God who divorced his people.  It was Israel who 
chose to be separated from the Lord.  God sent his prophetic 
servants, and finally his Son, to bring his people home. But, 
his people could not understand.

Have you ever asked someone to 
return to God?
How did they respond?

Passion
Sunday

Be a part of the Sacred Triduum.
 Consult your parish bulletin or website for the 

times related to the following events:

Holy Thursday, Good Friday, Easter Vigil,
Easter Sunday
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The leader invites each member to pass around a crucifix. 
Holding the cross, they offer a prayer of gratitude for the 
Lord’s passion and death. Then, each will say the following:

We adore you, O Christ, and we praise you!

The group will respond each time:

Because by your holy cross,
you have redeemed the world.

The leader will then guide the group in 
praying Psalm 22.  

Response:  My God, my God, why have 
you abandoned me?

All who see me, scoff at me;
they mock me with parted lips, they wag their 
heads: “He relied on the Lord;
let him deliver him,
let him rescue him, if he loves him.

Response: My God, my God, why have you abandoned me?

Indeed, many dogs surround me,
a pack of evildoers closes in upon me;
they have pierced my hands and my feet;
I can count all my bones.

Response: My God, my God, why have you abandoned me?

They divide my garments among them,
and for my vesture they cast lots.
But you, O Lord, be not far from me;
O my help, hasten to aid me.

Response: My God, my God, why have you abandoned me?

I will proclaim your name to my brethren;
in the midst of the assembly I will praise you:
“You who fear the Lord, praise him;
all you descendants of Jacob, give glory to him;
revere him, all you descendants of Israel!”

Response: My God, my God, why have you abandoned me?

Conclude with an OUR FATHER.

Gospel: Mark 14:1-15:47

Why do we read the passion account of Jesus on this Sunday 
when we will read it again on Good Friday?

The passion accounts in Matthew, 
Mark, and Luke (also known as the 
synoptic gospels because of their 
similarities) are proclaimed in their 
respective cycles according to our 
Church calendar. Mark’s passion 
account is proclaimed this year (Cycle 
B).  Luke’s account will be proclaimed 
next year (Cycle C) and Matthew’s in 
(Cycle A) the year following.

The Passion according to John differs 
greatly from the accounts of the 
synoptic gospels.  For this reason, John 
is read each year on Good Friday.

The only marked difference between 
Mark’s account and the accounts of 
Matthew and Luke is in Chapter 14:51-
52.  We read that while the other 
disciples flee during Jesus’ arrest, one 
young man attempts to follow but runs 
away naked.  The interpretations of this account have varied, 
but Fr. Raymond Brown suggests that we should read into this 
an earlier line from Peter (in chapter 10), “We have left all 
things and have followed you.”  Instead of following the Lord, 
Fr. Brown writes, “This young man has literally left all things 
to flee from Jesus.” Father Brown adds that nakedness was a 
sign of disgrace and that abandoning Jesus in this way added 
to the disgrace of the Lord’s passion. (The Death of the 
Messiah, R. Brown, pg. 303).

Knowing that you would have been arrested and suffered the 
same fate as Jesus’ would you have followed or fled from the 
arresting guards?

Make an attempt to participate in the Triduum (three great 
days).  Join us on Holy Thursday for the Lord’s Supper, Good 
Friday for the Stations and/or the Lord’s Passion and the 
Easter Vigil or Easter morning.

“Clearly
this man
was the
Son of
God.”
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2nda Lectura: Filipenses 2:6-11

En esta hermosa lectura, vemos el de-
scenso de la Palabra divina y la as-
censión de la humanidad en Jesucris-
to. En estas breves palabras, San 
Pablo nos entrega la misión y el 
propósito de Jesús. 

El Descenso: 

Jesucristo siendo de condición divi-
na, no consideró una igualdad con 
Dios; al contrario, se anonadó a sí 
mismo, muriendo humanamente en 
la cruz. 

La Ascensión: 

Debido a esto, Dios corona a Cristo (el ungido Rey) y 
coloca su nombre (Jesús) por encima de cualquier otro 
nombre. El humillado ahora recibe genuflexiones y 
aclamaciones, ¡Jesucristo es el Señor! 

Este Domingo de Ramos nos recuerda que Cristo entró 
triunfalmente a Jerusalén buscando la cruz. Pablo nos 
recuerda que Cristo comenzó su viaje a la pascua 
mucho antes de entrar por las puertas de Jerusalén. La 
Iglesia nos recuerda que, desde el primer pecado de 
Adán, la pre-existente Palabra de Dios estaba en silen-
cio, misteriosamente, y deliberadamente descendiendo 
de los cielos para estar con Jesús (es decir, ¡Dios sal-
va!)

¿Te ha ayudado este tiempo de cuaresma para ser más 
humilde o para descender de tu propia arrogancia u 
orgullo? 

Dios todo poderoso y eterno, que has querido entre-
garnos como ejemplo de humildad a Cristo, nuestro 
salvador, hecho hombre y clavado en 
una cruz, concédenos vivir según las en-
señanzas de su pasión, para participar 
con el, un día, de su gloriosa resurrec-
ción. Por nuestro Señor Jesucristo.

1era Lectura: Isaías 50:4-7
Isaías, al igual que otros profetas, fue 
llamado a dar la verdad al pueblo de 
Dios. En este pasaje, aparece este men-
sajero de Dios quien dice, 

“Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban…no 
aparté mi rostro de los insultos, y sé que no quedaré 
avergonzado.” 

Estas palabras, por supuesto, prefiguran el dolor in-
fligido en Jesús. Leemos en el Evangelio de este do-
mingo que Isaías, como Jesús, aguantó estos casti-
gos, incluso cuando trataba de mostrar el deseo 
amoroso de Dios de traer a su pueblo de regreso (su 
cónyuge exiliado). Sólo unos versos antes de esta lec-
tura, escuchamos el grito de Dios a su pueblo al re-
gresar a su alianza de amor: 

“¿Dónde está la demanda de divorcio que usé para 
rechasarlos?” v1)

 Dios no fue quien se divorció de su pueblo. Fue Isra-
el quien escogió separarse del Señor. 

Dios envió a sus profetas, y finalmente a su Hijo, para 
rescatar a su pueblo. Sin embargo, su pueblo no en-
tendió. 

¿Alguna vez le has pedido a alguien que se reconcilie 
con Dios?

Domingo
de

Ramos

Oración

Comentario

Pregunta

Comentario

Pregunta
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Cristo En Nuestra Vecindad



El líder invita a cada miembro comparta el crucifijo. 
Sosteniendo la cruz cada participante ofrece una oración por la 
pasión y muerte de Nuestro Señor. Después, cada miembro 
dirá lo siguiente:

¡Te adoramos Señor y te bendecimos!

El grupo responderá cada vez:

Porque por tu santa cruz,
redimiste al mundo.

El líder luego guía al grupo rezando el Salmo 
22.

Todos Responden:  Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?

Todos los que me ven, de mí se burlan, hacen 
muecas y mueven la cabeza:“¡Confía en el Señor, pues que lo 
libre, que lo salve si le tiene aprecio!”

Todos Responden

Como perros de presa me rodean, me acorrala una banda de 
malvados. Han lastimado mis manos y mis pies.  Con tanto 
mirarme y observarme pudieron contar todos mis huesos. 

Todos Responden

Reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica la tiran a la suerte. 
Pero tú, Señor, no te quedes lejos; ¡fuerza mía, corre a 
socorrerme!

Todos Responden

Yo hablaré de tu Nombre a mis hermanos, te alabaré también 
en la asamblea. Alaben al Señor sus servidores, todo el linaje 
de Jacob lo aclame, toda la raza de Israel lo tema;

Todos Responden

Se concluye con un PADRE NUESTRO.

Evangelio: Marcos 14:1-15:47

¿Por qué se lee la pasión de Jesús este domingo cuando la 
leeremos de nuevo el Viernes Santo?

La pasión en los evangelios de Mateo, 
Marcos y Lucas (también conocido 
como los evangelios sinópticos, debido 
a sus similitudes) se proclaman en sus 
respectivos ciclos de acuerdo al 
calendario de la Iglesia. Este año toca la 
pasión de San Marcos (ciclo B). El año 
que entra estaremos escuchando la 
pasión en la perspectiva de San Lucas 
(Ciclo C) y en dos años el evangelio de 
San Mateo (ciclo A). 

El evangelio segun San Juan incluye 
una pasión muy diferente a los 
evangelios sinópticos. Por esta razón, 
el evangelio de San Juan se lee cada 
año en el viernes Santo. 

La única diferencia entre el evangelio 
de Marcos y el de Mateo y Lucas se 
encuentra en el capítulo 14:51-52. 
Leemos que, mientras que los otros 
discípulos de Jesús huyen durante su captura, un joven trata 
de seguir, pero huye desnudo. La interpretación de este 
evangelio ha variado, pero el Padre Raymond Brown sugiere 
que hay que leer lo que dice Pedro una línea antes (en el 
capítulo 10), “Hemos dejado todo, y te hemos seguido.” En 
lugar de seguir al Señor, el Padre Brown escribe, “Este joven 
ha dejado todas las cosas, literalmente, para huir de Jesús.” El 
P. Brown añade que la desnudez es una señal de vergüenza y 
que el abandono de Jesús de esta manera incrementa la 
vergüenza de la pasión del Señor. (The Death of the Messiah, 
R. Brown, pg. 303). 

¿Teniendo el conocimiento que hubiers sido arrestado y 
sufrido como Jesús, acaso huyerías de los guardias 
arrestandote?  

Haz el intento de participar en el Triduo Pascual (los tres días 
más santos). Únete a nosotros este Jueves Santo para la Cena 
del Señor, el lavado de pies y la Adoración Eucarística. 
Acompáñanos el Viernes Santo para las estaciones y la Pasión 
del Señor. Por último, ven a la Vigilia Pascual o a la Misa de 
Resurección la mañana siguiente. 

Comentario

Pregunta

Oración

“Verdaderamente

este

hombre

era el

Hijo de Dios.”

Propósito

Salmo
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Lời Nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Ngài đã ban cho 
nhân loại Chúa Giêsu Kitô - Đấng cứu tinh - là một tấm 
gương của lòng khiêm nhường. Người đã chu toàn 
Thánh ý Chúa bằng cách trở nên loài người và hy sinh 
mạng sống Người trên thập giá. Xin giúp chúng con 
làm nhân chứng cho Chúa bằng cách noi theo tấm 
gương khổ đau của Người và thánh hoá chúng con 
được xứng đáng thông phần trong sự sống lại của 
Người. Chúng con nguyện xin nhờ danh Chúa Giêsu 
Kitô, Con Chúa, 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: Isaia 50:4-7 

Tiên tri Isaia, giống như các tiên khác, 
được gọi để đưa sự thật đến dân Chúa. 
Trong đoạn kinh thánh này, chúng ta cảm 
nhận với vị ngôn sứ này trong câu, “Tôi 
đã đưa lưng cho người ta đánh đòn... Tôi đã không che 
mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ.” Những lời này, dĩ 
nhiên, đã tiên báo những đau khổ gây ra cho Chúa 
Giêsu (như chúng ta sẽ đọc trong Phúc Âm Chúa Nhật 
này). 

Tiên tri Isaia, giống như Chúa Giêsu, chịu trừng phạt 
khi ông cố gắng một cách tuyệt vọng để bày tỏ ước 
muốn của Thiên Chúa là đưa dân Ngài (người phối 
ngẫu bị lưu đày) trở về. Trong vài dòng trước bài đọc 
này, chúng ta nghe tiếng kêu gọi của Chúa cho dân 
Ngài trở về với tình yêu thề ước: “Đâu là tờ ly hôn mà 
Ta đã viết để rẫy mẹ các ngươi” (câu 1) 

Đâu phải Thiên Chúa đã ly hôn với dân Ngài. Chính 
dân Ngài đã chọn tách khỏi Ngài. Thiên Chúa đã sai 
các tiên tri của Ngài, và sau cùng chính Con của Ngài 
để đưa dân Ngài về. Nhưng, dân chúng không thể hiểu 
nổi. 

Câu Hỏi 
Bạn có bao giờ mời ai đó trở về với Chúa chưa? Họ 
phản ứng ra sao? 
 
 

 
Dẫn Giải  
Bài đọc II: Phi-líp-phê 2:6-11   

Trong bài đọc tuyệt vời này, chúng ta thấy sự giáng 
trần của Lời Thiên Chúa và sự hướng thiên của nhân 
tính trong Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ. Chỉ trong vài chữ, 
Thánh Phaolô nêu ra xứ mạng và mục đích của Chúa 
Giêsu. 

Ngự Xuống: 

Đức Kitô, là Thiên Chúa, không đặt mình bằng Thiên 
Chúa, nhưng lại trở thành con người, làm nô lệ và hạ 

mình cho đến chết trên thập giá. 

Lên Trời: 

Vì thế, Thiên Chúa tôn phong Đức Kitô 
(Vị Vua được xức dầu) và đặt danh hiệu của 
Đức Giêsu trên mọi danh hiệu. Kẻ bị sỉ 
nhục nay được bái quì và tung hô, “Đức 

Giêsu Kitô là Chúa!” 

Chúa Nhật Lễ Lá này nhắc nhở chúng ta rằng Đức Kitô 
đã vào thành Giê-ru-sa-lem một cách quang vinh để 
đón nhận thập giá. Thánh Phaolô nhắc chúng ta rằng 
Chúa Kitô bắt đầu cuộc hành trình tới phút Vượt Qua 
của Ngài rất lâu trước khi vào cổng thành Giê-ru-sa-
lem. Giáo hội nhắc chúng ta rằng, từ tội đầu tiên của 
ông A-Dong, Lời Thiên Chúa hằng có đã một cách âm 
thầm, bí ẩn, và tự hạ mình xuống trần gian từ tầng trời 
xanh để làm Giêsu (nghĩa là Thiên Chúa cứu độ!)    

Câu Hỏi 
Mùa Chay này có giúp bạn trở nên khiêm nhường hoặc hạ 
mình khỏi tánh kiêu ngạo không? 
 
 

 
 

Chúa Nhật 
Thương 

Khó 

Hãy tham dự Tam nhật Thánh. Hãy tìm giờ 
giấc trong thông báo hoặc trang web của giáo 

xứ cho những chương trình sau: 
Thứ năm Tuần Thánh, Thứ sáu Tuần Thánh, 
Lễ Vọng Phục Sinh, Chúa Nhật Phục Sinh. 

Used with Permission. All rights reserved. Christ in Our Neighborhood © is a Scripture program designed by 
Auxiliary Bishop John Dolan of the Diocese of San Diego. 

This free program may be found on-line at www.christ-ion.com. 

 



 
 
Dẫn Giải 
Phúc Âm: Mác-cô 14: 1-15: 47 

Tại sao chúng ta đọc về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu vào 
Chúa Nhật tuần này trong khi chúng ta sẽ đọc lại cuộc khổ 
nạn này vào Thứ Sáu Tuần Thánh? 

Các bài trích về cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su trong Phúc 
âm Mát-thêu, Mác-cô và Lu-ca (còn được 
gọi là Phúc âm nhất lãm vì những sách này 
có những điểm giống nhau) được đọc theo 
trình tự trong các năm thánh theo lịch của 
Giáo hội chúng ta. Bài trích về cuộc khổ nạn 
của thánh Mác-cô được đọc trong năm nay 
(Năm B). Bài trích về khổ nạn của thánh Lu-
ca sẽ được đọc vào năm sau (Năm C) và của 
thánh Mátthêu vào năm sau đó (Năm A). 

Cuộc Khổ nạn theo thánh Gioan khác rất 
nhiều so với lời tường thuật của các sách 
phúc âm nhất lãm. Vì lý do này, sách Gioan 
được đọc mỗi năm vào Thứ Sáu Tuần Thánh. 

Sự khác biệt rõ ràng duy nhất giữa lời tường thuật của thánh 
Mác-cô và lời tường thuật của thánh Mátthêu và thánh Lu-
ca là ở Chương 14: 51-52. Ở đây chúng ta thấy rằng trong 
khi các môn đệ khác chạy trốn khi Chúa Giê-su bị bắt, một 
thanh niên cố gắng đi theo nhưng rồi bỏ chạy trần truồng. 
Có nhiều cách giải thích khác nhau về chi tiết này, nhưng 
Cha Raymond Brown gợi ý rằng chúng ta nên đọc câu trước 
đó của thánh Phê-rô (trong chương 10), “Chúng con đã bỏ 
mọi sự để theo Thầy.” Thay vì theo Chúa, Cha Brown viết, 
“Người đàn ông trẻ tuổi này đã thực sự bỏ lại tất cả mọi thứ 
để chạy trốn khỏi Chúa Giêsu.” Cha Brown nói thêm rằng 
sự trần truồng là dấu chỉ của sự ruồng bỏ nhục nhã và 
việc bỏ rơi Chúa Giê-su theo cách này càng làm tăng thêm 
sự nhục nhã trong cuộc khổ nạn của Chúa. (Cái chết của 
Đấng Mê-sia, R. Brown, trang 303). 

Câu Hỏi 
Nếu biết rằng bạn sẽ bị bắt và bị khổ đau giống như 
Chúa Giêsu đã chịu, bạn sẽ đi theo hoặc lẩn chốn các 
lính đang lùng bắt bạn? 
 
Thực Hành Trong Tuần 
Hãy cố gắng tham dự Tam nhật Thánh (Triduum: ba ngày 
cuối Tuần Thánh). Cùng với Giáo Hội mừng lễ Rửa Chân 
vào thứ năm Tuần Thánh, viếng Chặng Đàng Thánh Giá  
 

vào thứ sáu Tuần Thánh và tham dự lễ Vọng Phục Sinh 
hoặc Phục Sinh. 
 
Lời Nguyện Chung 
Hướng dẫn viên mời từng người chuyền cây thánh giá xung 
quanh. Trong khi cầm thánh giá, họ dâng lời cầu nguyện tạ 
ơn cho cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Sau đó, mỗi người sẽ 
đọc câu sau:  

Chúng con thờ phượng Ngài, hỡi Chúa 
Kitô, và chúng con ngợi khen Chúa! 

Cả nhóm sẽ đáp lại: 

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà 
chuộc tội cho thiên hạ. 

Hướng dẫn viên giúp nhóm cầu nguyện với 
Thánh Vịnh 22. 

Thánh Vịnh 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 
23-24 

 
Ðáp: Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã 
bỏ con? 
 
Xướng: 
 
1. Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, 

họ lắc đầu: “Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, 
xin Ngài giải gỡ hắn, nếu Ngài yêu thương”. 

2. Đứng quanh con là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ 
bao bọc lấy con. Chân tay con chúng đều chọc 
thủng, con có thể đếm được mọi đốt xương con. 

3. Phần chúng thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y 
phục của con chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài, thì 
chúng rút thăm... Phần Ngài, lạy Chúa, xin chớ 
đứng xa con, ôi Đấng phù trợ con, xin kíp ra tay 
nâng đỡ. 

4. Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, 
giữa nơi công hội, con sẽ ngợi khen Người. Chư 
quân là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa, 
toàn thể miêu duệ nhà Giacóp, hãy chúc tụng 
Người, hãy tôn sợ Người, hết thảy dòng giống 
Israel! 
 

Kết Thúc với Kinh Lạy Cha 

“Quả thật 
ông này là 
Con Thiên 

Chúa.” 
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