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LECTURA PRIMERA

Et convertiré en llum de tots els pobles, perquè la meua salvació arribe
d’un extrem a l’altre de la terra

Lectura del llibre del profeta Isaïes
Escolteu-me els de les illes.
Estigueu atents, ¡pobles llunyans!
El Senyor em cridà abans de nàixer,
quan estava a les entranyes de la mare,
recordà el meu nom.
Ha fet dels meus llavis una espasa tallant,
m’amagà a l’ombra de la seua mà.
Em va posar com una fletxa aguda,
guardada en el seu buirac.
El Senyor em digué:
— «Ets el meu servent, estic orgullós de tu.»
Jo pensava: «M’he cansat en va,
he consumit les meues forces per no res.»
Però, de fet, el Senyor sostenia la meua causa,
el meu Déu em guardava la recompensa.
I ara parla el Senyor, el que m’ha format des del si de la mare
perquè fora el seu servent
i fera tornar el poble de Jacob,
li reunira el poble d’Israel;
m’he sentit honrat davant del Senyor,
i el meu Déu ha sigut la meua força;
i m’ha dit:
«És massa poc que sigues el meu servent
per a restablir les tribus de Jacob
i fer tornar els supervivents d’Israel;
et convertiré en llum de tots els pobles
perquè la meua salvació arribe
d’un extrem a l’altre de la terra.»
Paraula de Déu.

49, 1-6

SALM RESPONSORIAL

139 (138), 1-3.13-14.15 (R.: 14a)

R. Vos done les gràcies
perquè m’heu fet de manera tan admirable.
Senyor, heu penetrat els meus secrets i em coneixeu,
sabeu prou bé quan m’assente o quan m’alce.
Descobriu de lluny els meus pensaments,
veieu si camine o si repose,
vos són coneguts tots els meus passos.
R. Vos done les gràcies
perquè m’heu fet de manera tan admirable.
Perquè sou vós qui m’heu format les entranyes,
m’heu teixit en el ventre de la mare.
Vos done gràcies perquè m’heu fet de manera tan admirable,
les vostres obres són meravelloses:
ho reconec amb tota l’ànima.
R. Vos done les gràcies
perquè m’heu fet de manera tan admirable.
Em coneixeu fins als ossos
quan jo m’anava fent ocultament,
quan em teixien en el fons de la terra.
R. Vos done les gràcies
perquè m’heu fet de manera tan admirable.

LECTURA SEGONA
Abans que Jesús arribara, Joan ja havia predicat a tot el poble

Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies Pau digué:
«Als nostres pares, Déu els donà David per rei,
i, testimoniant a favor d’ell, digué:
“M’he fixat en David, fill de Jessé,
un home com el que desitja el meu cor,
que complirà la meua voluntat .”
De la seua descendència, Déu ha donat a Israel,
tal com havia promés, un salvador, que és Jesús.
Abans que ell arribara,
Joan ja havia predicat a tot el poble d’Israel
un baptisme de conversió.
Però Joan, quan acabava el seu camí, deia:
“¿Què vos penseu que soc?
No soc jo: és el que ve després de mi i jo ni tan sols soc digne de
deslligar-li les sandàlies dels peus.”»
Germans, descendents del llinatge d’Abraham,
i tots vosaltres que creieu en l’únic Déu,
és a nosaltres a qui s’adreça esta paraula de salvació.»
Paraula de Déu.

13, 22-26

EVANGELI

S’ha de dir Joan

 Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc

1, 57-66.80

A Elisabet li arriba l’hora del part
i dona a llum un fill.
Els seus veïns i parents van saber com era de gran
la bondat del Senyor amb ella
i compartien la seua alegria.
Al cap de huit dies es reuniren per circumcidar l’infant,
i volien que es diguera Zacaries, com el seu pare.
Però la mare s’hi oposà dient:
— «¡No! ¡S’ha de dir Joan!»
Ells li replicaren:
— «Però ¡si no hi ha ningú de la família que porte eixe nom!»
Llavors feren senyes al pare i li preguntaven com volia que es diguera.
Ell demanà una tauleta d’escriure i hi va posar:
— «El seu nom és Joan.»
Tots es van quedar meravellats.
I a l’instant se li va obrir la boca, i la llengua,
i començà a parlar, beneint Déu.
A tots els veïns els entrà un gran temor.
La gent parlava d’estes coses per tota la muntanya de Judea,
i qui ho sentia ho guardava en el seu cor
i es preguntava:
«¿Qui serà este infant?».
Realment la mà del Senyor era amb ell.
I el xiquet creixia i s’enfortia en l’Esperit,
i va viure en el desert fins al dia que es manifestà a Israel.
Paraula del Senyor.

