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LECTURA PRIMERA

Naaman se’n tornà a casa de l’home de Déu i confessà que el Senyor és l’únic Déu

Lectura del segon llibre dels Reis
En aquells dies, Naaman de Síria baixà al Jordà
i s’hi banyà set vegades,
com li havia dit Eliseu, l’home de Déu.
La pell se li tornà com la d’una criatura acabada de nàixer:
havia quedat net de la lepra.
Després se’n tornà amb tot el seu seguici a casa de l’home de Déu,
hi entrà i, dret davant d’ell, va proclamar:
— «Ara sé molt bé que en tota la terra
no hi ha cap més déu que el Déu d’Israel.
Fes-me la mercé d’acceptar un present d’este servent teu.»
Però Eliseu va respondre:
— «Tan cert com viu el Senyor, de qui sóc servent,
que no acceptaré res.»
Naaman insistia que admetera el present,
però Eliseu s’hi negà.
Llavors Naaman digué:
— Ja que no acceptes cap obsequi meu,
permet que faça carregar dos mules amb terra d’este país,
perquè este servent teu no oferirà
cap més holocaust o sacrifici a altres déus
sinó tan sols al Senyor.»
Paraula de Déu.

5, 14-17

SALM RESPONSORIAL
R. El Senyor ha revelat la seua ajuda,
i els pobles contemplen la salvació.
Canteu al Senyor un càntic nou:
ha fet obres prodigioses,
la seua dreta i el seu braç sagrat
han eixit victoriosos.
R. El Senyor ha revelat la seua ajuda,
i els pobles contemplen la salvació.
El Senyor ha revelat la seua ajuda,
i els pobles contemplen la salvació.
L’ha mogut l’amor que ell guarda fidelment
a la casa d’Israel.
R. El Senyor ha revelat la seua ajuda,
i els pobles contemplen la salvació.
D’un extrem a l’altre de la terra,
tots han vist la salvació del nostre Déu.
Aclameu el Senyor per tota la terra,
esclateu en cants i en crits d’alegria.
R. El Senyor ha revelat la seua ajuda,
i els pobles contemplen la salvació.
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LECTURA SEGONA

Si som constants en les proves també regnarem amb Crist

Lectura de la segona carta de sant Pau a Timoteu
Benvolgut:
Recorda’t de Jesucrist, ressuscitat d’entre els morts,
sorgit del llinatge de David.
Este és l’Evangeli que jo anuncie,
i per ell he de patir
fins al punt de trobar-me encadenat com si fora un malfactor.
Però la Paraula de Déu no està encadenada.
Per això, jo ho suporte tot pel bé dels elegits,
perquè ells també aconseguisquen la salvació
que ens és donada en Jesucrist
juntament amb la glòria eterna.
Això que diem és ben cert:
Si morim amb ell, també viurem amb ell.
Si som constants en les proves, també regnarem amb ell.
Si el neguem, ell també ens negarà.
Però encara que siguem infidels,
ell es manté fidel, ja que no pot negar-se ell mateix.
Paraula de Déu.

2, 8-13
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EVANGELI

¿Només ha tornat este estranger per a donar glòria a Déu?

 Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc
Un dia Jesús, caminant cap a Jerusalem,
passava entre Samaria i Galilea.
A l’entrada d’un poble li van eixir a l’encontre deu leprosos,
que es van quedar a una certa distància
i van alçar la veu per dir-li:
— «¡Jesús, mestre, tingueu pietat de nosaltres!»
En veure’ls, Jesús els digué:
— «Aneu a presentar-vos als sacerdots.»
Mentres hi anaven, quedaren nets.
Un d’ells, quan s’adonà que havia sigut curat,
tornà arrere glorificant Déu amb grans crits,
es prosternà als peus de Jesús amb el front fins a terra
i li donava gràcies.
Aquell home era un samarità.
Jesús digué:
— «¿No eren deu els qui han quedat nets?
¿On estan els altres nou?
¿No n’hi ha hagut cap que tornara per a donar glòria a Déu
fora d’este estranger?»
I li digué:
— «Alça’t i ves-te’n. La teua fe t’ha salvat.»
Paraula del Senyor.

17, 11-19

