10 desembre 2on Advent B
Lectura de la segona carta de sant Pere Pe 3, 8-14
Estimats, hi ha una cosa que no heu d’ignorar: per al Senyor, un dia és com mil
anys, i mil anys, com un dia. No és que el Senyor retardi el compliment de la promesa,
com alguns suposen que fa; més aviat és pacient amb vosaltres, perquè no vol que ningú
es perdi, sinó que tothom arribi a la conversió. Però el dia del Senyor vindrà, i arribarà
com un lladre. Sabent, doncs, que tot això s’ha de dissoldre, penseu amb quina santedat
i amb quina pietat us heu de comportar. Espereu la vinguda del dia de Déu. Nosaltres,
tal com ell ens ha promès, esperem un cel nou i una terra nova, on regnarà la justícia.
Per tant, estimats, mentre espereu això, mireu que ell us trobi en pau, immaculats i
irreprensibles.
Salm responsorial 85
Jo escolto què diu el Senyor: / Déu anuncia la pau al seu poble / Ell és a prop
per salvar els seus fidels, / i la seva glòria habitarà al nostre país.
La fidelitat i l’amor es trobaran, / s’abraçaran la bondat i la pau; / la fidelitat
germinarà de la terra / i la bondat guaitarà des del cel.
El Senyor donarà la pluja / i la nostra terra donarà el seu fruit. / La bondat anirà
al seu davant, / encaminarà les seves petjades.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc 1, 1-8
Comença l’evangeli de Jesús, el Messies, Fill de Déu. En el profeta Isaïes hi ha escrit:
Jo envio davant teu el meu missatger perquè et prepari el camí. És la veu d’un que crida
en el desert: Prepareu el camí del Senyor aplaneu les seves rutes. Es presentà, doncs,
Joan, que batejava en el desert i que predicava un baptisme de conversió per al perdó
dels pecats. Anaven a trobar-lo gent d’arreu de Judea i tots els habitants de Jerusalem,
confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà. Joan duia una roba de
pèl de camell i portava una pell a la cintura; s’alimentava de llagostes i mel boscana. I
predicava així: -Després de mi ve el qui és més fort que jo, i jo no sóc digne ni d’ajupirme a deslligar-li les corretges de les sandàlies. Jo us batejo amb aigua, però ell us
batejarà amb l’Esperit Sant.

