17 de desembre

Diumenge 3 d’Advent
Lectura del llibre d’Isaïes Is 61, 1-2. 10-11
L’Esperit del Senyor Déu reposa sobre meu, perquè el Senyor m’ha ungit, m’ha enviat a
portar la Bona Nova als desvalguts, a curar els cors adolorits, a proclamar als captius la llibertat, i
als presos el retorn de la llum, a proclamar l’any de gràcia del Senyor.
Aclamo el Senyor ple de goig, la meva ànima celebra el meu Déu, que m’ha mudat amb
vestits de victòria, m’ha cobert amb un mantell de felicitat, com el nuvi coronat amb una diadema,
com la núvia que s’engalana amb joiells. El Senyor Déu farà germinar el benestar i la glòria davant
de tots els pobles com la terra fa créixer la brotada o el jardí fa néixer la sembra.

Salm responsorial sl 67, 72, 90
Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi, que ens faci veure la claror de la seva
mirada. La terra coneixerà els vostres designis, i veuran tots els pobles la salvació.
Que les muntanyes duguin la pau al poble, que duguin benestar els turons. Que els humils
es vegin emparats i salvats els fills dels pobres; que desfaci els opressors.
Que l’amabilitat del Senyor reposi damunt els seus servents; doneu encert a l’obra de les
vostres mans. Que el Senyor es recordi de nosaltres i ens beneeixi, que ens beneeixi a tots, petits
i grans.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 1:6-8, 19-28
Déu envià un home que es deia Joan. Era un testimoni: vingué a donar testimoni de la Llum,
perquè per ell tothom arribés a la fe. Ell mateix no era la Llum; venia només a donar-ne testimoni.
Quan els jueus van enviar-li, des de Jerusalem, sacerdots i levites per interrogar-lo, el testimoni de
Joan fou aquest. Li preguntaren: «¿Qui ets tu?». Ell, sense cap reserva, confessà clarament: «Jo no
sóc el Messies». Li preguntaren: «¿Qui ets, doncs? ¿Elies?». Els diu: «No el sóc÷». Li digueren:
«Doncs, ¿qui ets? Hem de donar una resposta als qui ens han enviat: ¿què dius de tu mateix?».
Digué: «Sóc una veu que crida en el desert: “Aplaneu el camí del Senyor”, com diu el profeta
Isaïes». Alguns dels enviats, que eren fariseus, li preguntaren encara: «¿Per què bateges, doncs, si
no ets el Messies, ni Elies, ni el Profeta?». Joan els respongué: «Jo batejo només amb aigua, però,
tot i que no el coneixeu, ja teniu entre vosaltres el qui ve després de mi; jo no sóc digne ni de
deslligar-li la corretja del calçat».
Això va passar a Bet-Ània, a l’altra banda del Jordà, on Joan batejava.

