II quaresma, 25 febrer
Lectura del llibre del Gènesi (Gn 22, 16-18)
Ho dic jo, el Senyor: t'ompliré de benediccions i faré que la teva descendència sigui tan
nombrosa com les estrelles del cel i com els grans de sorra de la vora de la mar. Els teus
descendents posseiran les ciutats dels seus enemics. 18 Tots els pobles de la terra es
valdran del nom de la teva descendència per a beneir-se, perquè has obeït el que jo
t'havia manat.
Salm Responsorial (Sl 119)
Feliços els homes de conducta irreprensible,
que segueixen la Llei del Senyor! Feliços els homes que guarden el seu pacte
i cerquen el Senyor amb tot el cor,
no cometen mai cap mal,
segueixen els seus camins!
Has donat els teus preceptes
perquè siguin observats fidelment.
Tant de bo que els meus camins no es desviïn
de guardar els teus decrets;
mai no em veuré decebut
si tinc al davant tots els teus manaments.
El meu cor et lloarà amb sinceritat
quan aprendrà que decideixes amb justícia.
Vull guardar els teus decrets;
no m'abandonis, no em deixis sol.
Lectura de l’evangeli de sant Marc (Mc 9, 2-10)
Sis dies després, Jesús va prendre amb ell Pere, Jaume i Joan, se'ls endugué a part tots
sols dalt d'una muntanya alta i es transfigurà davant d'ells; els seus vestits es tornaren
resplendents i tan blancs que cap tintorer del món no hauria pogut blanquejar-los així.
Llavors se'ls va aparèixer Elies amb Moisès, i conversaven amb Jesús. Pere digué a
Jesús:
--Rabí, és bo que estiguem aquí dalt. Hi farem tres cabanes: una per a tu, una per a
Moisès i una altra per a Elies.
No sabia pas què deia, d'esglaiats que estaven. Llavors es formà un núvol que els anà
cobrint, i del núvol va sortir una veu:
--Aquest és el meu Fill, el meu estimat; escolteu-lo.
Però de sobte, mirant al seu voltant, ja no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol amb
ells.
Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els va manar que no expliquessin a ningú allò
que havien vist, fins que el Fill de l'home hagués ressuscitat d'entre els morts. Ells
retingueren aquestes paraules, però discutien entre ells què volia dir això de «ressuscitar
d'entre els morts».

