DIUMENGE QUINZÉ
DEL TEMPS ORDINARI

261
LECTURA PRIMERA

La paraula està molt prop de tu; la tens en els llavis, la tens en el cor,
perquè pugues complir-la

Lectura del llibre del Deuteronomi
Moisés s’adreçà al poble i li digué:
— «El Senyor tindrà el goig de fer-te feliç,
com el tenia de fer feliços els teus pares,
perquè tu llavors obeiràs el Senyor, el teu Déu,
i guardaràs els seus manaments i els seus decrets,
escrits en este llibre de la llei,
i perquè t’hauràs convertit al Senyor, el teu Déu,
amb tot el cor i amb tota l’ànima.
La llei que hui et done no és massa difícil per a tu,
ni és fora del teu abast.
No està en el cel, que pugues dir:
“¿Qui serà capaç de pujar-hi per a portar-nos-la,
per fer-nos-la conéixer i perquè la puguen complir?”
Ni és tampoc a l’altra banda del mar, que pugues dir:
“¿Qui serà capaç de travessar el mar i portar-nos-la,
per fer-nos-la conéixer i perquè la puguem complir?
La paraula està molt prop de tu;
la tens en els llavis, la tens en el cor,
perquè pugues complir-la.»
Paraula de Déu.

30, 9b-14
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SALM RESPONSORIAL

69 (68), 14 i 17.30-31.33-34.36-37 (R.: cf 33)

R. Els qui busquen Déu es diran:
«Que visqueu per molts anys.»
Jo vos pregue, Senyor,
en esta hora propícia;
responeu-me, Déu meu, pel vostre amor,
vós que em salveu perquè sou fidel.
Responeu-me, Senyor, que el vostre amor vessa bondat;
mireu-me, que gran que és la vostra misericòrdia.
R. Els qui busquen Déu es diran:
«Que visqueu per molts anys.»
Jo, Déu meu, soc un pobre humiliat que patix;
que em sostinga la vostra salvació.
Els meus càntics lloaran el nom de Déu,
li donaré gràcies per la seua grandesa.
R. Els qui busquen Déu es diran:
«Que visqueu per molts anys.»
Se n’alegraran els humils quan ho vegen;
els qui busquen Déu es diran:
«Que visqueu per molts anys.»
El Senyor escolta els pobres,
no abandona mai els captius.
R. Els qui busquen Déu es diran:
«Que visqueu per molts anys.»
Déu salvarà Sió,
reconstruirà les viles de Judà.
Hi habitaran els servents del Senyor
ells i els seus fills les posseiran,
hi viuran els qui estimen el nom de Déu.
R. Els humils que busquen Déu sincerament diran:
«Tingueu llarga vida.»
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LECTURA SEGONA

Tot ha sigut creat per Déu i destinat a ell

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
Jesucrist és la imatge del Déu invisible,
engendrat abans de tota la creació,
ja que Déu ha creat totes les coses per ell,
tant les del cel com les de la terra,
tant les visibles com les invisibles,
trons i sobirans, potències i autoritats.
Tot ha sigut creat per ell i destinat a ell.
Ell existix abans de tot,
i tot es manté unit gràcies a ell.
Ell és també el cap del cos, que és l’Església.
Ell és l’origen,
el primogènit dels qui retornen d’entre els morts,
perquè ell és en tot el primer.
Déu volgué que residira en ell
tota la plenitud.
Déu volgué reconciliar-ho tot per ell i destinar-ho a ell,
posant la pau en tot el que hi ha, tant en la terra com en el cel,
per la sang de la creu de Jesucrist.
Paraula de Déu.

1, 15-20
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EVANGELI

¿I qui són eixos altres?

 Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, un mestre de la llei s’alçà
i, per posar a prova Jesús, li va fer esta pregunta:
— «Mestre, ¿què he de fer per a posseir
la vida eterna?»
Jesús li digué:
— «¿Què hi ha escrit en la llei? ¿Com ho lliges?»
Ell contestà:
— «Ama el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor,
amb tota l’ànima,
amb totes les forces,
amb tot el pensament,
i ama els altres com a tu mateix.»
Jesús li digué:
— «Has respost bé: fes això i viuràs.»
Però ell, amb ganes de justificar-se, preguntà a Jesús:
— «¿I qui són eixos altres que he d’estimar?»
Jesús contestà dient:
— «Un home baixava de Jerusalem a Jericó
i caigué en mans d’uns bandolers,
que el despullaren,
l’apallissaren i se n’anaren deixant-lo mig mort.
Casualment baixava pel mateix camí un sacerdot;
quan el veié, passà de llarg per l’altra banda.
Igualment un levita arribà a aquell indret; veié l’home
i passà de llarg per l’altra banda.
Però un samarità que anava de viatge
arribà prop d’ell, el va veure i se’n compadí.
Se li acosta, li amorosí les ferides amb oli i vi
i li les embenà;
després el pujà a la seua pròpia cavalcadura,

10, 25-37

el dugué a l’hostal i se n’ocupà.
L’endemà va traure’s dos denaris
i els donà a l’hostaler dient-li:
— “Ocupa’t d’ell
i, quan jo torne a passar,
et pagaré les despeses que faces de més.”
¿Qui d’eixos tres et pareix que es va comportar
com a proïsme de l’home que va caure en mans de bandolers?»
Ell respongué:
— «El qui es va compadir d’ell.»
Jesús li digué:
— «Ves, i tu fes igual.»
Paraula del Senyor.

