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LECTURA PRIMERA

Per a vosaltres brillarà el sol de la salvació

Lectura del llibre del profeta Malaquies
Ja arriba aquell dia abrasidor com un fornal.
Tots els insolents i els qui fan el mal seran com palla;
aquell dia, que ja s’acosta, els cremarà
i no en quedarà ni l’arrel ni un bri.
Vos ho dic jo, el Senyor de l’univers.
En canvi, per a vosaltres, que reverencieu el meu nom,
brillarà el sol de la salvació,
i els seus rajos vos curaran.
Paraula de Déu.

4, 1-2a; hebreu 3, 19-20a

SALM RESPONSORIAL
R. Ve el Senyor a jutjar
amb rectitud a tots els pobles.
Canteu al Senyor les vostres melodies,
canteu-les al so de les cítares;
aclameu el rei, que és el Senyor,
amb trompetes i tocs de corn.
R. Ve el Senyor a jutjar
amb rectitud a tots els pobles.
Brama el mar amb tot el que s’hi mou,
el món i tots els qui l’habiten;
tots els rius aplaudixen,
i aclamen les muntanyes,
en veure que ve el Senyor
a jutjar la terra.
R. Ve el Senyor a jutjar
amb rectitud a tots els pobles.
Jutjarà tot el món amb justícia,
tots els pobles amb rectitud.
R. Ve el Senyor a jutjar
amb rectitud a tots els pobles.

98 (97), 5-6.7-9b.9cd (R.: 9)
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LECTURA SEGONA

Qui no vullga treballar, que no menge

Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Tessalònica
Germans:
Tots sabeu què heu de fer per a imitar el nostre exemple.
Entre vosaltres no vivíem mai sense fer res,
ni demanàvem que ens alimentàreu debades,
sinó que amb penes i fatigues treballàvem nit i dia,
per a no ser una càrrega a ningú.
I no perquè tinguérem dret a ser mantinguts
sinó perquè volíem donar-vos un exemple a imitar.
De fet, quan estàvem entre vosaltres
vos repetíem esta norma:
«Qui no vullga treballar, que no menge.»
És que sentim dir
que alguns de vosaltres viuen sense treballar
i ficant-se on no els demanen.
A tots eixos,
els manem i els recomanem en nom de Jesucrist, el Senyor,
que treballen en pau per a guanyar-se el pa que mengen.
Paraula de Déu.

3, 7-12
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EVANGELI

Amb la vostra perseverança salvareu la vida

 Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, alguns parlaven del temple
i de com estava decorat amb pedres magnífiques
i amb ofrenes votives.
Jesús digué:
— «De tot això que contempleu,
vindran dies que no en quedarà pedra sobre pedra:
tot serà destruït.»
Llavors li preguntaren:
— «Mestre, ¿quan passarà tot això
i quin serà el senyal que està a punt de succeir?»
Jesús respongué:
— «Estigueu alerta, no vos deixeu enganyar.
En vindran molts que es valdran del meu nom
i diran: “Sóc jo”,
i també: “El temps s’acosta.”
No aneu darrere d’ells.
Quan sentireu parlar de guerres i de revoltes, no vos espanteu:
cal que això succeïsca primer,
però la fi no vindrà de seguida.»
Després els digué:
— «Un poble s’alçarà contra un altre,
i un regne contra un altre regne;
hi haurà grans terratrémols i pertot arreu
fams i pestes, fets espantosos
i grans senyals al cel.
Però abans de tot això vos agafaran i vos perseguiran;
vos portaran a les sinagogues i a les presons
i vos faran comparéixer davant dels reis i dels governadors

21, 5-19

per causa del meu nom.
Serà una ocasió de donar testimoni.
Estigueu decidits a no preparar-vos la defensa:
jo mateix vos donaré eloqüència i saviesa
que cap dels vostres adversaris
no serà capaç de resistir o de contradir.
Sereu traïts fins i tot pels vostres pares, germans,
parents i amics,
i en mataran alguns de vosaltres.
Tots vos odiaran per causa del meu nom.
Però no es perdrà ni un sol cabell dels vostres caps.
Amb la vostra perseverança salvareu la vida.»
Paraula de Déu.

