20 de maig
Diumenge de Pentecosta.

Lectura dels fets dels Apòstols. Ac 2, 1-11
Quan va arribar la diada de Pentecosta es trobaven reunits tots junts. De sobte,
com si es girés una ventada impetuosa, se sentí del cel una remor que omplí tota la casa
on es trobaven asseguts. Llavors se'ls van aparèixer unes llengües com de foc, que es
distribuïen i es posaven sobre cada un d'ells. Tots van quedar plens de l'Esperit Sant i
començaren a parlar en diverses llengües, tal com l'Esperit els concedia d'expressar-se.
Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de totes les nacions que hi ha sota
el cel. Quan se sentí aquella remor, la gent s'aplegà i van quedar desconcertats, perquè
cadascú els sentia parlar en la seva pròpia llengua. Sorpresos i meravellats, deien: No
són galileus, tots aquests que parlen? Doncs com és que cada un de nosaltres els sentim
en la nostra llengua materna? Parts, medes i elamites, habitants de Mesopotàmia, de
Judea i de Capadòcia, del Pont i de l'Àsia, de Frígia i de Pamfília, d'Egipte i de les regions
de Líbia tocant a Cirene, i els qui han vingut de Roma, tots, tant jueus com prosèlits,
cretencs i àrabs, els sentim proclamar en les nostres pròpies llengües les grandeses de
Déu.

Salm responsorial 104 (103) 1ab, 24. 29b-31
Beneeix el Senyor, ànima meva. / Senyor, Déu meu, que en ets de gran. / Que en
són de variades, Senyor, les teves obres / la terra és plena de les teves criatures.
Si els retires l'alè, expiren / i tornen a la pols d'on van sortir. / Quan envies el teu
alè, reneix la creació, / i renoves la vida sobre la terra.
Glòria al Senyor per sempre. / Que s'alegri el Senyor contemplant el que ha fet, /
que li sigui agradable aquest poema, / són per al Senyor aquests cants de goig.

Lectura de l'evangeli segons sant Joan Jo 15, 26-27. 16, 12-15
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Quan vindrà el Defensor que jo
us enviaré quan seré amb el Pare, l'Esperit de la veritat que prové del Pare, donarà
testimoni de mi. I vosaltres, que sou amb mi des del principi, també en donareu testimoni.
Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara seria per a vosaltres una càrrega
massa pesada. Quan vindrà el Defensor, l'Esperit de veritat, us guiarà cap al coneixement
de la veritat sencera, perquè ell no parlarà pel seu compte: dirà tot el que sentirà dir i us
anunciarà l'esdevenidor. Ell em donarà glòria, perquè tot allò que us anunciarà, ho haurà
rebut d'allò que és meu. Tot el que és del Pare és meu; per això dic que tot allò que us
anunciarà, ho rep d'allò que és meu.

