11 de juny 2017

La Santíssima Trinitat
Lectura del llibre de l’Èxode Ex 34:4b-6, 8-9
En aquells dies, Moisès es llevà a la matinada i pujà a la muntanya del Sinaí, tal com el
Senyor li havia manat. Portava a les mans les dues tauletes de pedra. El Senyor baixà
enmig del núvol i proclamà el seu nom. Moisès s’estigué allà amb ell. Llavors el Senyor
passà davant d’ell tot cridant: «Jo sóc el Senyor, Déu compassiu i benigne, lent per al
càstig, fidel en l’amor». Moisès es prosternà tot seguit, l’adorà amb el front fins a terra,
i digué: «Senyor, si m’heu concedit el vostre favor, vingueu vós mateix a acompanyarnos. És veritat que és un poble rebel al jou, però vós ens perdonareu les culpes i els
pecats, i fareu de nosaltres la vostra heretat».
Salm responsorial Dn 3:
Ets beneït, Senyor, Déu dels nostres pares. / Glòria i lloança per sempre. És beneït el teu
sant nom.
Ets beneït al teu temple sant. / Ets beneït assegut al teu soli reial.
Ets beneït a la carrossa de querubins, / quan penetres amb la mirada els oceans.
Ets beneït al firmament del cel. / Glòria i lloança per sempre.
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint 2C 13:11-13
Germans, estigueu contents, refermeu-vos, animeu-vos, viviu en pau i ben avinguts, i el
Déu de l’amor i de la pau serà amb vosaltres. Saludeu-vos els uns als altres amb el bes
de la pau. Us saluda tot el poble sant.
Que la gràcia de Jesucrist, el Senyor, l’amor de Déu i el do de l’Esperit Sant siguin amb
tots vosaltres.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 3:16-18
Déu estima tant el món, que ha donat el seu Fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui
creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu envià el seu Fill al món no perquè el
condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell
Els qui creuen en ell, no seran condemnats. Els qui no creuen, ja han estat condemnats,
per no haver cregut en el nom del Fill únic de Déu.

