DIUMENGE SEXT
DEL TEMPS ORDINARI
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LECTURA PRIMERA

Maleït el qui confia en l’home; beneït el qui confia en el Senyor

Lectura del llibre del profeta Jeremies
Açò diu el Senyor:
Maleït l’home que confia en l’home
i busca qui li faça de braç dret,
mentres el seu cor s’aparta del Senyor.
Serà com un matoll en el desert
que no rep mai la pluja;
viu en un desert ardorós,
en una terra salobrosa que no es pot habitar.
Beneït l’home que confia en el Senyor:
el Senyor serà la seguretat.
Serà com un arbre que arrela vora l’aigua,
que afona les arrels vora el corrent;
no té por quan ve l’estiu,
el seu fullatge es manté verd;
no s’inquieta en anys de sequera,
ni deixa mai de donar fruit.
Paraula de Déu.

17, 5-8
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SALM RESPONSORIAL
R. Feliç l’home que confia en el Senyor.
Feliç l’home que no es guia pels consells dels injustos,
ni va pels camins dels pecadors,
ni s’assenta en companyia dels descreguts;
estima de cor la llei del Senyor,
medita la seua llei de nit i de dia.
R. Feliç l’home que confia en el Senyor.
Serà com un arbre que arrela vora l’aigua:
dóna fruit quan n’és el temps
i mai s’asseca el seu fullatge:
totes les coses que fa prosperaran.
R. Feliç l’home que confia en el Senyor.
No serà esta la sort dels injustos: no ho serà;
seran com la pols escampada pel vent.
El Senyor coneix els camins dels justos;
el camí dels malvats acaba malament.
R. Feliç l’home que confia en el Senyor.

1, 1-2.3.4 i 6 (R.: Sl 40 [39], 5a)
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LECTURA SEGONA

Si Crist no ha ressuscitat, vana és la vostra fe

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans:
Si prediquem que Crist ha ressuscitat d’entre els morts,
¿com és que alguns de vosaltres
neguen la resurrecció dels morts?
Perquè si els morts no ressusciten,
tampoc Crist hauria ressuscitat,
i si Crist no ha ressuscitat,
vana és la vostra fe,
encara viviu en els vostres pecats.
En conseqüència, els qui han mort en Crist
també estarien perduts sense remei.
Si l’esperança que tenim posada en Crist
no va més enllà d’esta vida,
som els qui fem més llàstima de tots els hòmens.
Però, de fet, Crist ha ressuscitat d’entre els morts,
com a primícia de tots els qui han mort.
Paraula de Déu.

15, 12.16-20
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EVANGELI

Feliços els pobres. ¡Ai de vosaltres els rics!

 Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús amb els deixebles baixà de la muntanya
i es parà en un paratge pla.
Allí hi havia molts dels seus deixebles
i una gran multitud de gent del poble,
que havia vingut de tota Judea,
de Jerusalem i de la costa de Tir i de Sidó.
Jesús alçà els ulls cap als seus deixebles i digué:
— «Feliços els pobres en l’esperit:
d’ells és el regne del cel.
Feliços els qui tenen fam i set de ser justos:
Déu els saciarà.
Feliços els qui ploren:
Déu els consolarà.
Feliços vosaltres quan, per causa meua,
vos insultaran, vos perseguiran i escamparan
contra vosaltres tota classe de calúmnies.
Alegreu-vos-en i celebreu-ho,
perquè la vostra recompensa és gran en el cel.
Igualment feien els seus pares amb els profetes.
Però, ¡ai de vosaltres, els rics,
perquè ja heu rebut el vostre consol!
¡Ai de vosaltres, els qui ara aneu farts,
perquè passareu fam!
¡Ai de vosaltres, els que ara rieu,
perquè patireu i plorareu!
¡Ai quan tota la gent parlarà bé de vosaltres!
Igualment feien els seus pares amb els falsos profetes.»
Paraula del Senyor.

6, 17.20-26

