
Sunday Readings - November 22, 2020 - The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe  

*+*+*+* 

Reading 1 - Ez 34:11–12, 15–17 

 Thus says the Lord GOD: I myself will look after and tend my sheep. As a shepherd tends his flock when he finds 

himself among his scattered sheep, so will I tend my sheep. I will rescue them from every place where they were scattered 

when it was cloudy and dark. I myself will pasture my sheep; I myself will give them rest, says the Lord GOD. The lost I 

will seek out, the strayed I will bring back, the injured I will bind up, the sick I will heal, but the sleek and the strong I will 

destroy, shepherding them rightly. 

 As for you, my sheep, says the Lord GOD, I will judge between one sheep and another, between rams and goats. 

 

Responsorial Psalm - Ps 23:1–2, 2–3, 5–6 

R. (1) The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want. 

The LORD is my shepherd; I shall not want. 

In verdant pastures he gives me repose. 

R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want. 

Beside restful waters he leads me; 

he refreshes my soul. 

He guides me in right paths  

for his name's sake. 

R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want. 

You spread the table before me 

in the sight of my foes; 

you anoint my head with oil; 

my cup overflows. 

R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want. 

Only goodness and kindness follow me 

all the days of my life; 

and I shall dwell in the house of the LORD 

for years to come. 

R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want. 

 

Reading 2 - 1 Cor 15:20–26, 28 

 Brothers and sisters: Christ has been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep. For since 

death came through man, the resurrection of the dead came also through man. For just as in Adam all die, so too in Christ 

shall all be brought to life, but each one in proper order: Christ the firstfruits; then, at his coming, those who belong to 

Christ; then comes the end, when he hands over the kingdom to his God and Father, when he has destroyed every 

sovereignty and every authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last 

enemy to be destroyed is death. When everything is subjected to him, then the Son himself will also be subjected to the 

one who subjected everything to him, so that God may be all in all. 

 

Gospel - Mt 25:31–46 

 Jesus said to his disciples: “When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit upon his 

glorious throne, and all the nations will be assembled before him. And he will separate them one from another, as a 

shepherd separates the sheep from the goats. He will place the sheep on his right and the goats on his left. Then the king 

will say to those on his right, „Come, you who are blessed by my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the 

foundation of the world. For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, a stranger and you 

welcomed me, naked and you clothed me, ill and you cared for me, in prison and you visited me.‟ Then the righteous will 

answer him and say, „Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see 

you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? When did we see you ill or in prison, and visit you?‟ And the 

king will say to them in reply, „Amen, I say to you, whatever you did for one of the least brothers of mine, you did for 

me.‟ Then he will say to those on his left, „Depart from me, you accursed, into the eternal fire prepared for the devil and 

his angels. For I was hungry and you gave me no food, I was thirsty and you gave me no drink, a stranger and you gave 

me no welcome, naked and you gave me no clothing, ill and in prison, and you did not care for me.‟ Then they will 

answer and say, „Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or ill or in prison, and not minister to 

your needs?‟ He will answer them, „Amen, I say to you, what you did not do for one of these least ones, you did not do for 

me.‟ And these will go off to eternal punishment, but the righteous to eternal life.” 

 



Lecturas de Domingo - 22 de noviembre de 2020 - Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

*+*+*+* 

 

Primera lectura - Ez 34, 11-12. 15-17 

 Esto dice el Señor Dios: “Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela 

por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los 

lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las 

haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada; curaré a la herida, 

robusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte, la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, 

rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos”. 

 

Salmo Responsorial - Sal 23 (22), 1–2a. 2b–3. 5–6 

R. (1) El Señor es mi pastor, nada me faltará. 

El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace reposar. 

y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. 

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 

Tu mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios; 

me unges la cabeza con perfume, y llenas mi copa hasta los bordes. 

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 

Tu bondad y tu misericordia me acompañaran todos los días de mi vida; 

y viviré en la casa del Señor por años sin término. 

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 

 

Segunda lectura - 1 Co 15, 20–26. 28 

 Hermanos: Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino 

la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. 

 En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida; pero cada uno en su 

orden: primero Cristo, como primicia; después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. 

 Enseguida será la consumación, cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo 

entregue el Reino a su Padre. Porque él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus 

enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado, será la muerte. Al final, cuando todo se le haya 

sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. 

 

Evangelio - Mt 25, 31–46 

 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando venga el Hijo del hombre, rodeado de su gloria, 

acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las 

naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las 

ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. 

 Entonces dirá el rey a los de su derecha: „Vengan, benditos de mi Padre; tomen posesión del Reino 

preparado para ustedes desde la creación del mundo; porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento 

y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, 

encarcelado y fueron a verme‟. Los justos le contestarán entonces: „Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te 

dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te 

vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver?‟ Y el rey les dirá: „Yo les aseguro que, 

cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron‟. 

 Entonces dirá también a los de su izquierda: „Apártense de mí, malditos; vayan al fuego eterno, preparado 

para el diablo y sus ángeles; porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de 

beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me 

visitaron‟. Entonces ellos le responderán: „Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o 

desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos?‟ Y él les replicará: „Yo les aseguro que, cuando no lo 

hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo‟. Entonces irán éstos al castigo 

eterno y los justos a la vida eterna”. 

 



. 

Chúa Nhật Tuần XXXIV Mùa Thường Niên Năm A - CHÚA KITÔ VUA 
  

BÀI ĐỌC I: Ed 34, 11-12. 15-17 

"Phần các ngươi là những đoàn chiên của Ta, Ta xét xử giữa chiên với chiên". Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 
  

Đây Chúa là Thiên Chúa phán: "Này chính Ta săn sóc đoàn chiên của Ta và Ta sẽ kiểm soát chúng. Như một mục tử kiểm điểm đoàn 

chiên trong ngày chúng bị tản mát, thì Ta cũng kiểm điểm đoàn chiên Ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị 

phân tán, và trong ngày mây mù đen tối.  

"Chính Ta sẽ chăn dắt các chiên Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ, Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, 

sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau, con nào mập béo, Ta sẽ chăm sóc, và sẽ 

chăn dắt nó trong sự công chính.  

"Còn các ngươi, hỡi chiên của Ta, Chúa là Thiên Chúa phán thế này: Này Ta sẽ phân xử giữa con này với con khác, giữa cừu đực với 

dê đực".  Đó là lời Chúa. 

  

ĐÁP CA: Tv 22, 1-2a. 2b-3. 5. 6 

Đáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 
Xướng: 

1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì Người thả tôi nằm nghỉ. - Đáp. 

2) Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. Người dẫn tôi qua những con đường đoan 

chính, sở dĩ vì uy danh Người. - Đáp. 

3) Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu tôi thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan 

chứa. - Đáp. 

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu 

dài. - Đáp. 

  

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 20-26. 28 

"Người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự". 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. 
  

Anh em thân mến, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người, thì sự kẻ 

chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong 

Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình, hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, 

những kẻ đã tin Người xuống thế: rồi đến tận cùng khi Người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, và đã tiêu diệt mọi đầu 

mục, quyền năng và thế lực.  

Nhưng Người còn phải cai trị cho đến khi Người đặt mọi quân thù dưới chân Người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Khi 

mọi sự đã suy phục Người, bấy giờ chính Con cũng sẽ suy phục Đấng đã bắt mọi sự suy phục mình, để Thiên Chúa nên mọi sự trong 

mọi sự.     Đó là lời Chúa. 

  

ALLELUIA: Mc 11, 10 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến: chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đã đến. - Alleluia. 

  

PHÚC ÂM: Mt 25, 31-46 

"Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người, và sẽ phân chia họ ra". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
  

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ 

ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên 

ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.  

"Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: 'Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là 

Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là 

khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã 

đến với Ta'.  "Khi ấy người lành đáp lại rằng: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao 

giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà 

chúng con đến viếng Chúa đâu?' Vua đáp lại: 'Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé 

mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta'.   

"Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: 'Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho 

ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi 

chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!' 

  

"Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: 'Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà 

chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?' Khi ấy Người đáp lại: "Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một 

trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta'. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình 

muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu".     Đó là lời Chúa. 


