
Sunday Readings- October 18, 2020 - Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time 

*+*+*+* 

 
Reading 1 - Is 45:1, 4–6 

Thus says the LORD to his anointed, Cyrus, whose right hand I grasp, subduing nations before him, and making 

kings run in his service, opening doors before him and leaving the gates unbarred: 

For the sake of Jacob, my servant, of Israel, my chosen one, I have called you by your name, giving you a title, 

though you knew me not.  

I am the LORD and there is no other, there is no God besides me. It is I who arm you, though you know me not, 

so that toward the rising and the setting of the sun people may know that there is none besides me. 

I am the LORD, there is no other. 

 

Responsorial Psalm - Ps 96:1, 3, 4–5, 7–8, 9–10 

R. (7b) Give the Lord glory and honor. 

Sing to the LORD a new song; 

sing to the LORD, all you lands. 

Tell his glory among the nations; 

among all peoples, his wondrous deeds. 

R. Give the Lord glory and honor. 

For great is the LORD and highly to be praised; 

awesome is he, beyond all gods. 

For all the gods of the nations are things of nought, 

but the LORD made the heavens. 

R. Give the Lord glory and honor. 

Give to the LORD, you families of nations, 

give to the LORD glory and praise; 

give to the LORD the glory due his name! 

Bring gifts, and enter his courts. 

R. Give the Lord glory and honor. 

Worship the LORD, in holy attire; 

tremble before him, all the earth; 

say among the nations: The LORD is king, 

he governs the peoples with equity. 

R. Give the Lord glory and honor. 

 

Reading 2 - 1 Thes 1:1–5b 

 Paul, Silvanus, and Timothy to the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ: 

grace to you and peace. We give thanks to God always for all of you, remembering you in our prayers, 

unceasingly calling to mind your work of faith and labor of love and endurance in hope of our Lord Jesus 

Christ, before our God and Father, knowing, brothers and sisters loved by God, how you were chosen. For our 

gospel did not come to you in word alone, but also in power and in the Holy Spirit and with much conviction.  

 

Gospel - Mt 22:15–21 

 The Pharisees went off and plotted how they might entrap Jesus in speech. They sent their disciples to him, 

with the Herodians, saying, “Teacher, we know that you are a truthful man and that you teach the way of God in 

accordance with the truth. And you are not concerned with anyone’s opinion, for you do not regard a person’s 

status. Tell us, then, what is your opinion: Is it lawful to pay the census tax to Caesar or not?” Knowing their 

malice, Jesus said, “Why are you testing me, you hypocrites? Show me the coin that pays the census tax.” Then 

they handed him the Roman coin. He said to them, “Whose image is this and whose inscription?” They replied, 

“Caesar’s.” At that he said to them, “Then repay to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to 

God.” 



Lecturas de Domingo 18 de octubre de 2020-Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Primera lectura - Is 45, 1. 4–6  

 

Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y 

desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado: 

“Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, 

aunque tú no me conocieras.  

Yo soy el Señor y no hay otro; fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, 

para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. 

Yo soy el Señor y no hay otro”. 

 

Salmo Responsorial - Sal 95, 1 y 3. 4–5. 7–8. 9–10a y c 

 

R. (7b) Cantemos la grandeza del Señor. 

Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. 

Su grandeza anunciemos a los pueblos; de nación en nación sus maravillas. 

R. Cantemos la grandeza del Señor. 

Cantemos al Señor, porque él es grande, más digno de alabanza y más tremendo 

que todos los dioses paganos, que ni existen; ha sido el Señor quien hizo el cielo. 

R. Cantemos la grandeza del Señor. 

Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder 

y tribútenle honores a su nombre. Ofrézcanle en sus atrios sacrificios. 

R. Cantemos la grandeza del Señor. 

Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. 

“Reina el Señor”. digamos a los pueblos. El gobierna a las naciones con justicia. 

R. Cantemos la grandeza del Señor. 

 

Segunda lectura - 1 Tes 1, 1–5 

 

 Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, 

congregada por Dios Padre y por Jesucristo, el Señor. 

 En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante 

Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que 

ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. 

 Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra 

predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo sólo con palabras, sino también con la fuerza del 

Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. 

 

Evangelio - Mt 22, 15–21 

 

 En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas 

insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. 

 Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: 

“Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no 

buscas el favor de nadie. Dinos, pues, qué piensas: ¿Es lícito o no pagar el tributo al César?” 

 Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: “Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? 

Enséñenme la moneda del tributo”. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: “¿De quién es esta 

imagen y esta inscripción?” Le respondieron: “Del César”. Y Jesús concluyó: “Den, pues, al César lo que es del 

César, y a Dios lo que es de Dios”. 

 

 



Chúa Nhật Tuần XXVIX Mùa Thường Niên Năm A 

  
BÀI ĐỌC I: Is 45, 1. 4-6 

"Ta đã cầm tay hữu của Cyrô để bắt các dân suy phục trước mặt nó". - Trích sách Tiên tri Isaia. 
  
Đây Chúa phán cùng Cyrô, kẻ xức dầu của Chúa mà Ta đã cầm tay hữu nó, để bắt các dân suy phục trước mặt nó, 

bắt các vua quay lưng lại, mở các cửa trước mặt nó, và các cửa không được đóng lại:  
Nhân vì Giacóp tôi tớ Ta, và Israel kẻ Ta kén chọn, Ta đã gọi đích danh ngươi: Ta đã kêu gọi ngươi khi ngươi không 
nhận biết Ta. Ta là Chúa, và chẳng còn chúa nào khác: ngoài Ta ra, không có Thiên Chúa nào nữa. Ta đã thắt lưng 
cho ngươi khi ngươi không nhận biết Ta, để các kẻ từ đông sang tây nhận biết rằng ngoài Ta ra không có ai khác: 
Ta là Chúa, và chẳng có chúa nào khác.          
Đó là lời Chúa. 
  

ĐÁP CA: Tv 95, 1 và 3. 4-5. 7-8. 9-10a và c 
Đáp: Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang (c. 7b). 

Xướng: 
1) Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy tường thuật vinh 
quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. - Đáp. 
2) Vì Thiên Chúa, Người hùng vĩ và rất đáng ngợi khen, Người khả uý hơn mọi bậc chúa tể. Vì mọi chúa tể của chư 
dân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh. - Đáp. 
3) Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang, hãy 
kính tặng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người. Hãy mang lễ vật, tiến vào hành lang nhà Chúa. - Đáp. 
4) Mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước thiên nhan, hãy công bố giữa chư dân rằng 
Thiên Chúa ngự trị. Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. - Đáp. 
  

BÀI ĐỌC II: 1 Tx 1, 1-5b 
"Tôi hằng nhớ đến đức tin, đức cậy và đức mến của anh em". 

Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. 
  
Phaolô, Silvanô và Timôthêu kính gửi giáo đoàn thành Thêxalônica trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. 

Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an.  
Tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa cho mọi người anh em, trong khi tôi cầu nguyện, tôi hằng nhớ đến anh em không 
ngừng; tôi nhớ đến sự nghiệp của lòng tin, công việc của lòng bác ái, sự vững lòng trông cậy của anh em vào Đức 
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Hỡi anh em là những kẻ được Thiên Chúa yêu 
mến, tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn, bởi vì Tin Mừng của chúng tôi ở nơi anh em, không phải chỉ với 
lời nói mà thôi, mà là với quyền năng, với Thánh Thần và với lòng xác tín.     
Đó là lời Chúa. 
  
ALLELUIA: Ga 10, 27 -> Alleluia, alleluia! - Chúa phán: 
 "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia. 
  

PHÚC ÂM: Mt 22, 15-21 
"Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho ông Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
  
Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các 
ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay 
chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị 
người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?" 
Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: "Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem 
đồng tiền nộp thuế". Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: "Hình tượng và danh hiệu này là của 
ai?" Họ thưa rằng: "Của Cêsarê". Bấy giờ Người bảo họ rằng: "Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái 
gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa".        
Đó là lời Chúa. 


