
2nd Reading: 1 Cor. 12: 3-7, 12-13

We all know that to call God, “Father,” 
is a gift from Jesus, the only begotten 
Son of God.

It is through Jesus that we can claim to be 
adopted sons and daughters of our Father 
in heaven. Only through Christ do we 
know the Father.

Our faith, through Scripture, also reminds 
us that there is only one way to know the Only begotten Son. St. 
Paul tells us:

“No one can say: ‘Jesus is Lord,’ except through the Holy Spirit.”

Knowing Jesus is more than just an intellectual act. For example, 
we would be hard pressed to find a person on earth who does not 
know that Jesus existed or that Christians follow the Christ.

Knowing the Lord, for St. Paul, is the intimate knowledge of 
Christ through faith which is given to us by the breath of the Holy 
Spirit.   Born again through water and the Holy Spirit, we know 
Christ as co-heirs, blood relatives, and royal members of the 
household of God.

How do you know Christ?

Lord, send us your Spirit and renew the face of the earth.  
May we always be moved by our Advocate 
given to us through your Son.You are 
Lord forever and ever. Amen.

1st Reading: Acts 2: 1-11

We all recall the story of the Tower of 
Babel in Genesis 11: 1-9 where, after the destruction of the 
tower, the Lord confused the language of the whole earth.

The Acts of the Apostles’ reading shows us that what 
was once destroyed is now restored.The confused 
“babble” of many languages is now comprehended 
by all who share in the same Spirit. Even though all 
are speaking in their own tongue, they witnessed a 
miracle of unity and communion.

The universal nature of the Church was celebrated on 
that great day of Pentecost. It is still celebrated today.  
We are reminded that the word “Catholic” means 
“Universal.”In every age and in every place, we 
proclaim the same language.

Our Catholic faith goes to great lengths to protect the 
universality of our faith; especially through our 
weekday and Sunday liturgies and through the 
celebration of our Sacraments.

The source of all our unity is the One Spirit who 
gathers all nations together. We are one in the Spirit. 
We are one in the Lord.

In what way does the Spirit call you to unity and 
communion?

Readings
Acts 2: 1-11 
Psalm 104

1 Cor 12: 3-7, 12-13
John 20: 19-23

Prayer

Commentary

Question

Commentary

Question

The commentaries for the
Readings for Pentecost are from Sunday proper.

Readings for the Vigil of Pentecost
(Saturday evening) are not found in this

Christ in Our Neighborhood series. 
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The group prays the following sequence for Pentecost 
together:

   Come, Holy Spirit, come!
And from thy celestial home
Shed a ray of light divine!

Come, Father of the poor!
Come, source of all our store!
Come, within our bosoms shine!

You, of comforters the best;
You, the souls most welcome guest;
Sweet refreshment here below;

In our labor, rest most sweet;
Grateful coolness in the heat;
Solace in the midst of woe.

O most blessed Light divine,
Shine within these hearts of thine,
And our inmost being fill!

Where you are not, man has naught,
Nothing good in deed or thought,
Nothing free from taint of ill.

Heal our wounds, our strength renew;
On our dryness pour thy dew;
Wash the stains of guilt away.

Bend the stubborn heart and will;
Melt the frozen, warm the chill;
Guide the steps that go astray.

On the faithful who adore
And confess thee evermore
In your sev’nfold gift descend;

Give them virtue’s sure reward;
Give them your salvation, Lord;
Give them joys that never end.

Amen. Alleluia! 

Conclude with an OUR FATHER

Gospel: John 20: 19-23

Normally, a priest will begin the Mass with, “The Lord be 
with you.” However, if a bishop comes to your parish (perhaps 
at Confirmation), you will here him say, 
“Peace be with you.”  As  a successor of 
the Apostles, his greeting at Mass is a 
response to the greeting offered by 
Jesus to the apostles gathered in the 
upper room.

After Jesus uttered these words of 
Peace, he breathed on the Apostles the 
gift of the Holy Spirit. With this gift 
came the commission to “be sent” as 
Christ was sent by the Father and to 
forgive sins.

As Christ was sent and as Christ 
forgave, we understand that the sharing 
of the Spirit was the sharing of Christ’s 
nature. As Christ humbled himself to 
share in our human nature, by the power 
of the Holy Spirit, we have a share in 
his Divinity.

By this gift of the Holy Spirit, the 
Church is truly the Body of Christ. As Jesus showed his hands 
and side to the Apostles, the Church shows the hands of Christ 
to the world.  Indeed, Christ has no hands but ours.

In what way are you Christ to those around you?

This Week’s Task

As we celebrate Pentecost, we are reminded of the children, 
adults, and teenagers who have celebrated the Sacrament of 
Confirmation within the Easter Season.

The Feast of Pentecost  is a challenge to all of us who have the 
Spirit, to invite others to the Sacrament of Confirmation. Do 
you know that nearly half of those who celebrate their First 
Communion go on to celebrate Confirmation?

Make it a point to ask someone if they would like to participate 
in Confirmation. Perhaps, you could be their sponsor.

Commentary

Question

Ritual Prayer

“As the
Father

has sent me,
so

I send
You.”

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



Oración 

Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la 

tierra.  Que siempre seamos movidos por 

nuestro Paráclito a través de tu Hijo.  Tú eres El 

Señor por los siglos de los siglos. Amén. 
 

  

       

Comentario 

Primera lectura: Hechos 2: 1-11 

 

Todos recordamos la historia de la Torre de Babel en 

Génesis 11: 1-9 donde, después de la destrucción de 

la Torre, el Señor confundió el lenguaje de toda la 

tierra. 

 

La lectura de los Hechos de los Apóstoles nos 

muestra que lo que fue destruido ahora esta 

restaurado. El "Balbuceo" confundido de muchos 

idiomas se comprende ahora por todos los que 

participan en el mismo Espíritu.  Aunque todos Están 

hablando en su propia lengua, han sido testigos de un 

milagro de unidad y comunión.  

 

La naturaleza universal de la Iglesia se celebró en ese 

gran día de Pentecostés.  Todavía se celebra hoy.  Se 

nos recuerda que la palabra "Católico" significa 

"Universal".  En todas las eras y en todos los lugares 

proclamamos el mismo idioma.  

 

Nuestra fe Católica hace todo lo posible para proteger 

la universalidad de nuestra fe; especialmente a través 

de la liturgia de los días de la semana y del domingo y 

a medio de la celebración de nuestros Sacramentos. 

 

La fuente de toda nuestra unidad es el Espíritu único 

que reúne a todas las naciones.  Somos uno en el 

Espíritu.  Somos uno en el Señor. 

       

Preguntas 

¿De qué manera te llama el Espíritu a la unidad y a 

comunión? 

 

 

 

Comentario 

2ª Lectura: 1 Corintios 12: 3-7, 12-13 

 

Todos sabemos que llamar a Dios, "Padre", es un 

regalo de Jesús, el unigénito Hijo de Dios.  

 

Es a través de Jesús que podemos afirmar que somos 

hijos e hijas adoptivos de nuestro Padre en el cielo. 

Sólo a través de Cristo conocemos al Padre.  

 

Nuestra fe, a través de la Escritura, también nos 

recuerda que sólo hay una manera de conocer al Hijo 

Unigénito.  San Pablo nos dice:  

 

"Nadie puede llamar a Jesús "Señor", si no es bajo la 

acción del Espíritu Santo."  

 

Conociendo a Jesús es algo más que un acto 

intelectual.  Por ejemplo, nos sería difícil encontrar 

una persona en la tierra que no sabe que Jesús existió 

o que los Cristianos siguen al Cristo.  

 

Conocer al Señor, para San Pablo, es el conocimiento 

íntimo de Cristo a través de la fe que nos es dada por 

el aliento del Santo Espíritu.  Nacidos de nuevo a 

través del agua y el Espíritu Santo, conocemos a 

Cristo como co-herederos, parientes de sangre, y 

miembros reales del Hogar de Dios. 

    

  

Preguntas 

¿Cómo conoces a Cristo? 

 

Los comentarios para las lecturas de Pentecostés 

son del Domingo propio.  

 

Lecturas para la Vigilia de Pentecostés (Sábado 

por la tarde) no se encuentran en esta serie de 

Cristo en nuestra Vecindad. 
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Comentario  

 

Evangelio: Juan 20: 19-23 

 

Normalmente, un sacerdote comenzará la Misa con, 

"El Señor este con ustedes.”  Sin embargo, si un 

obispo viene a su parroquia (quizás en la 

Confirmación), aquí les dirá, "La paz este con 

ustedes."  Como sucesor de los Apóstoles, su saludo 

en la Misa es en respuesta al saludo ofrecido por 

Jesús a los Apóstoles reunidos en el cuarto de arriba.  

 

Después de que Jesús pronunció estas palabras de 

Paz, sopló sobre los Apóstoles el don del Espíritu 

Santo.  Con este regalo llegó la comisión a "ser 

enviados" como Cristo fue enviado por el Padre y 

para perdonar los pecados.  

 

Como Cristo fue enviado y como Cristo perdonó, 

entendemos que el compartir del Espíritu fue el 

compartir de la  naturaleza de Cristo.  Como Cristo se 

humilló a sí mismo compartir en nuestra naturaleza 

humana, por el poder del Espíritu Santo, tenemos una 

participación en su Divinidad.  

 

Por este don del Espíritu Santo, la Iglesia es 

verdaderamente el Cuerpo de Cristo.  Como Jesús 

mostró sus manos Y su lado a los Apóstoles, la Iglesia 

muestra las manos de Cristo al mundo. De hecho, 

Cristo no tiene más manos que las nuestras. 

    

Pregunta 

 

¿De qué manera eres Cristo a los que te rodean? 

 La Tarea de Esta Semana 

Al celebrar Pentecostés, recordamos a los niños, 

adultos y adolescentes que han celebrado el 

Sacramento de la Confirmación dentro de la 

temporada Pascual.  

 

La Fiesta de Pentecostés es un desafío para todos los 

que tenemos el Espíritu, para invitar a otros al 

Sacramento de la Confirmación.  ¿Sabes que casi la 

mitad de los que celebran su Primera Comunión 

continúan a celebrar la Confirmación?  

 

Has un punto de preguntarle a alguien si les gustaría 

participar En la Confirmación.  Tal vez, tu podrías ser 

su patrocinador. 

 

Oración 

 

El grupo ora juntos la siguiente secuencia para 

Pentecostés: 

 

Ven, Dios Espíritu Santo, 

y envíanos desde el cielo 

tu luz, para iluminarnos.  

 

Ven ya, padre de los pobres,  

luz que penetra en las almas,  

dador de todos los dones.  

 

Fuente de todo consuelo,  

amable huésped de alma,  

paz en las horas de duelo. 

 

Eres pausa en el trabajo;  

brisa, en un clima de fuego;  

consuelo, en medio del llanto.  

 

Ven, luz santificadora,  

y entra hasta el fondo del alma  

de todos los que te adoran.  

 

Sin tu inspiración  

divina los hombres nada  

podemos y el pecado nos domina. 

 

Lava nuestras inmundicias,  

fecunda nuestros desiertos  

y cura nuestras heridas.  

 

Doblega nuestra soberbia,  

calienta nuestra frialdad,  

endereza nuestras sendas. 

 

Concede a aquellos que ponen  

en ti su fe y su confianza  

tus siete sagrados dones. 

 

Danos virtudes y méritos,  

danos una buena muerte  

y contigo el gozo eterno. 

 

 
 

Concluir con un NUESTRO PADRE. 
Para obtener más información, visite Cristo en nuestro 

vecindario en WWW.CHRIST-ION.COM 



 

Chúa Thánh Thần 
Hiện Xuống 

Christ in Our Neighborhood 
Easter Series 

 
Lời Nguyện 
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và canh tân 
bộ mặt trái đất. Cho chúng con được đổi mới bởi Thần 
Linh đổ xuống trên chúng con qua Con Một Chúa. 
Chúa là Thiên Chúa đời đời chẳng cùng. Amen. 
 
Dẫn Giải 
Bài đọc I: Công Vụ Tông Đồ (2:1-11) 
 
Chúng ta hẳn còn nhớ câu chuyện của tháp Babel trong 
Sách Sáng Thế 11:1-9 nơi mà, sau khi tháp bị tàn phá, 
Chúa đã làm sáo trộn ngôn ngữ của toàn trái đất. 
  
Bài đọc trong Sách Công Vụ Tông Đồ 
cho chúng ta thấy những gì trước kia đã 
bị phá huỷ nay được hoàn phục. Những 
âm bối rối của các ngôn ngữ bây giờ 
được thông xuốt bởi tất cả những ai 
cùng hưởng một Thánh Linh. Mặc dù 
họ nói ngôn ngữ của họ, họ đã chứng 
kiến một phép lạ của hiệp nhất và tương 
thông. 
  
Bản chất phổ thông của Hội Thánh được cử hành vào 
ngày trọng đại của Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. 
Lễ này vẫn được cử hành ngày nay. Chúng ta được 
nhắc nhở rằng chữ “Công Giáo” có nghĩa là “Phổ 
Thông”. Ở mọi nơi và mọi lúc, chúng ta cùng tuyên 
xưng một ngôn ngữ.  
  
Giáo Hội Công Giáo của chúng ta rất cẩn thận để bảo 
vệ sự phổ thông của đức tin chúng ta, đặc biệt là qua 
những phụng vụ của những ngày trong tuần và Chúa 
Nhật và qua sự cử hành các Bí Tích. 
  
Nguồn suối hiệp nhất của chúng ta là từ Một Chúa 
Thánh Thần đã tụ tập toàn thế giới lại. Chúng ta là một 
trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta là một trong Thiên 
Chúa. 
 
Câu Hỏi 
Chúa Thánh Thần kêu gọi bạn trở nên hiệp nhất và 
tương thông ra sao? 
 
 
 

 
Dẫn Giải  
Bài đọc II: 1 Côrintô 12:3-7, 12-13 
 
Chúng ta đều biết rằng gọi Chúa là “Cha” là món quà 
từ Chúa Giêsu, Con Một của Thiên Chúa. 
  
Qua Chúa Giêsu chúng ta có thể cho mình là con nuôi 
của Cha chúng ta ở trên trời. Chỉ có qua Chúa Giêsu 
chúng ta mới biết Chúa Cha. 
Đức tin của chúng ta, qua Thánh Kinh, cũng nhắc 
chúng ta rằng chỉ có một cách để biết người Con Một. 
Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng: “Không ai có thể 
nói: ‘Chúa Giêsu là Thiên Chúa,’ ngoại trừ qua Chúa 

Thánh Thần.” 
  
Biết Chúa Giêsu còn hơn là một động 
tác trí năng. Ví dụ như chúng ta sẽ thật 
là khó kiếm một người trên mặt đất mà 
không biết Chúa Giêsu đã hiện hữu hoặc 
Kitô hữu theo Chúa Kitô. 
 
Biết Thiên Chúa, theo như Thánh 

Phaolô, là sự hiểu biết thâm sâu về Chúa 
Kitô qua đức tin ban cho chúng ta bởi hơi thở của Chúa 
Thánh Thần. Tái sinh qua nước và Chúa Thánh Thần, 
chúng ta biết Chúa Kitô là đấng thừa kế, ruột thịt, và 
người hoàng gia của gia tộc Thiên Chúa. 
 
Câu Hỏi 
Bạn biết Chúa Kitô ra sao? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Readings 
 

Công Vụ 2:1-11 
Tv 104 

1 Cor 12:3-7,12-13 
Gioan 20:19-23 
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Chúa Thánh Thần 
Hiện Xuống 

Christ in Our Neighborhood 
Easter Series 

 
Dẫn Giải 
Phúc Âm: Thánh Gioan 20:19-23 
 
Thường lệ, Cha bắt đầu Thánh Lễ với câu “Chúa ở 
cùng anh chị em.” Nhưng, nếu một Giám Mục tới xứ 
của bạn (có thể vào dịp phép Thêm Sức), bạn sẽ nghe 
Ngài nói “Bình an cho các con.” Là người thừa vị của 
các Tông Đồ, lời chào của Đức Giám Mục trong Thánh 
Lễ là sự đáp ứng cho lời chào của Chúa Giêsu đối với 
các tông đồ ở mọi nơi khi Ngài hiện ra với các ông. 
  
Sau khi Chúa Giêsu nói lên những lời 
của Bình An, Ngài thổi trên các Tông 
Đồ ân huệ của Chúa Thánh Thần. Kèm 
với món quà này là một chỉ thị “được 
sai” cũng giống như Chúa Giêsu được 
sai bởi Thiên Chúa Cha và tha thứ tội 
lỗi. 
  
Giống như Chúa Kitô đã được sai đến 
và đã tha thứ tội lỗi, chúng ta hiểu rằng 
sự chia sẻ của Thánh Thần là sự chia sẻ 
bản chất của Chúa Kitô. Trong khi Chúa 
Kitô hạ mình để chia sẻ trong bản chất của nhân loại, 
bởi quyền năng của Thánh Thần, chúng ta được thông 
phần trong Thiên Tính của đấng Kitô. 
  
Bởi ân sủng của Chúa Thánh Thần, Hội Thánh quả thật 
là Thân Thể của Chúa Kitô. Trong khi Chúa Kitô cho 
các Tông Đồ thấy dấu đinh ở tay, chân và cạnh sườn 
của Ngài, Hội Thánh cho thế giới thấy bàn tay của 
Chúa Kitô. Đúng vậy, Chúa Kitô không có tay trong 
thế giới này mà chỉ có chúng ta. 
 
Câu Hỏi 
Bằng cách nào bạn là Chúa Kitô đối với những người 
xung quanh? 
 
Thực Hành Trong Tuần 
Trong khi chúng ta cử hành Lễ Chúa Thánh Thần Hiện 
Xuống, chúng ta cũng nên nhớ tới những người được lãnh 
Bí Tích Thêm Sức trong Mùa Phục Sinh này. 
  
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là một thách thức cho 
chúng ta, những người đã nhận Thánh Thần, đi mời những 
anh em khác đón nhận Bí Tích Thêm Sức. Bạn có biết  

 
rằng chỉ có khoảng một nửa những ai đã lãnh Phép Rửa 
Tội tiến tới nhận Phép Thêm Sức không? 
  
Hãy nhủ tâm để mời một người nếu họ muốn nhận Phép 
Thêm Sức. Có thể bạn sẽ là người đỡ đầu.    
 
 
Lời Nguyện Chung 
Nhóm hãy cùng nhau cầu nguyện “sequence for Pentecost” 
(Lời dịch lấy từ tờ thời biểu phụng vụ của Giáo Xứ 
Maria Nữ Vương Việt Nam, ngày 9 tháng 6 năm 

2019) 
 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự 
đến,  
và tự trời toả ánh quang minh của 
Ngài ra!  
Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;  
Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm 
hồn, xin ngự đến!  
Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời,  
là khách trọ hiền lương của tâm hồn,  
là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.  

Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,  
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.  
Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,  
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.  
Nếu không có Chúa trợ phù,  
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô 
tội.  
Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô 
khan,  
và chữa cho lành nơi thương tích.  
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,  
chỉnh đốn lại chỗ trật đường.  
Xin Chúa ban cho các tín hữu,  
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.  
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,  
được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.  
(Amen. Alleluia.) 
 
 
 
Kết Thúc với Kinh Lạy Cha 

“Như Chúa 
Cha đã sai 
Thầy, thì 

Thầy cũng 
sai anh em.” 

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