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LECTURES DE LA FESTA DEL BAPTISME DEL SENYOR
Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 10,34-38)
En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ara veig de veritat que Déu no fa diferències a
favor d’uns o altres; Déu acull tothom qui creu en ell i fa el bé, de qualsevol nacionalitat que
sigui. Ell va adreçar la seva paraula al poble d’Israel, anunciant-li la nova feliç: la pau per
Jesucrist, que és Senyor de tots.
»Vosaltres ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant per Galilea,
després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja
sabeu com Déu el va consagrar ungint-lo amb Esperit Sant i amb poder, com passà pertot arreu
fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb
ell.»
Salm responsorial [Is 12,2.3-4bcd.5-6 (R.: 3)]
El Senyor és el Déu que em salva, confio, no m’espanto. D’ell em ve la força i el triomf, és ell qui
m’ha salvat.
Cantant de goig sortirem a buscar l’aigua de les fonts de salvació. Enaltiu el Senyor, proclameu el
seu nom, feu conèixer entre els pobles les seves gestes. Recordeu que el seu nom és Excels.
Canteu al Senyor que ha fet coses glorioses. Que ho publiquin per tota la terra. Poble de Sió,
aclama’l ple de goig, perquè el Sant d’Israel és gran a la teva ciutat.

Evangeli segons sant Marc (Mc 1,7-11)
En aquell temps, Joan predicava així: «Després de mi ve el qui és més poderós que jo, tan poderós
que no sóc digne ni d’ajupir-me a deslligar-li la corretja del calçat. Jo us he batejat només amb
aigua; ell us batejarà amb l’Esperit Sant.» Per aquells dies Jesús vingué des de Natzaret de
Galilea, i Joan el batejà en el Jordà. A l’instant, quan sortia de l’aigua, veié que el cel
s’esquinçava i que l’Esperit, com un colom, baixava cap a ell, i es va sentir una veu des del cel:
«Ets el meu Fill, el meu estimat, en tu m’he complagut.»

