27 de noviembre 2016
Diumenge 1 d’Advent

Lectura del llibre d’Isaïes Is 2, 1-3
Paraules revelades a Isaïes, fill d’Amós, sobre Judà i Jerusalem.
Als darrers temps s’alçarà ferma la muntanya del temple del Senyor al cim de les muntanyes i per
damunt dels turons. Totes les nacions hi afluiran, hi aniran tots els pobles dient: «Veniu, pugem a la
muntanya del Senyor, al temple del Déu de Jacob, que ens ensenyi els seus camins i seguim les
seves rutes; perquè de Sió, en surt l’ensenyament, de Jerusalem, l’oracle del Senyor.» Ell posarà pau
entre les nacions i apaivagarà tots els pobles, forjaran relles de les seves espases i falçs de les seves
llances. Cap nació no empunyarà l’espasa contra una altra, ni s’entrenaran mai més a fer la guerra.
Casa de Jacob, veniu, caminem a la llum del Senyor.

Salm responsorial 121
Quina alegria quan em van dir: / «Anem a la casa del Senyor.» / Ja han arribat els nostres peus / al
teu llindar, Jerusalem.
És allà que pugen les tribus, / les tribus del Senyor. / A complir l’aliança d’Israel, / a lloar el nom del
Senyor. / Allí hi ha els tribunals de justícia, / els tribunals del palau de David.
Augureu pau a Jerusalem: / Que visquin segurs els qui t’estimen, / que sigui inviolable la pau dels
teus murs, / la quietud dels teus merlets.
Per amor dels meus germans i amics, deixeu-me dir: / «Que hi hagi pau dintre teu.» / Per la casa del
Senyor, el nostre Déu, / et desitjo la felicitat

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt 24, 37-44
En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles: «Quan vindrà el Fill de l’home, passarà com en
temps de Noè. Els dies abans del diluvi tothom continuava menjant i bevent i casant-se, fins que
Noè hagué entrat a l’arca. No s’havien adonat de res quan els sorprengué el diluvi i se’ls endugué
tots. Igual passarà en l’adveniment del Fill de l’home. Si hi hagués llavors dos homes plegats al
camp, potser l’un fóra pres i l’altre deixat; i si hi hagués dues dones molent plegades, potser l’una
fóra presa i l’altra deixada. Vetlleu, doncs, perquè no sabeu quin dia vindrà el vostre Senyor.
Estigueu-ne segurs: si el cap de casa hagués previst l’hora de la nit que el lladre vindria, no s’hauria
adormit ni hauria permès que li entressin a casa. Estigueu a punt també vosaltres, que el Fill de
l’home vindrà a l’hora menys pensada.»

