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TÉMPORES D’ACCIÓ DE GRÀCIES
I DE PETICIÓ

PRIMERA LECTURA
Penediu-vos i convertiu-vos dels vostres pecats

Lectura de la profecia d’Ezequiel
Ez 18, 21-23·30-32

Germans:
Aquells qui viuen en Crist són una creació nova; allò que era antic
ha passat, ha començat un món nou. I tot això és obra de Déu, que
ens ha reconciliat amb ell mateix per Crist i ens ha confiat a
nosaltres aquest servici de la reconciliació. Efectivament, Déu, en
Crist, reconciliava el món amb ell mateix, no tenint-li més en
compte els seus pecats, i a nosaltres ens ha encomanat l’anunci de la
reconciliació. Per tant, nosaltres som ambaixadors de Crist, i Déu
mateix vos exhorta a través de nosaltres. Vos ho demanem en nom
de Crist: reconcilieu-vos amb Déu! Al qui no havia experimentat el
pecat, Déu, per nosaltres, li va carregar el pecat, perquè gràcies a ell
experimentàrem la seua justícia salvadora.
Paraula de Déu.

Salmo responsorial
ICr 29, 10. 11abc. 11d-12a. 12bcd (R.: 12b)

R. Vos, sou Senyor de l’univers.
Sou beneit, Senyor, Déu del nostre pare Israel,
des de sempre i per sempre. R.
Són vostres, Senyor, la grandesa i el poder,
la gloria, l'esplendor, la majestat;
perquè al cel i a la terra tot és vostre. R.
Son vostres els regnes amb els seus sobirans.
Vós doneu la riquesa i els honors. R.
Vós teniu la sobirania sobre tot el món;
està a les vostres mans donar força i valentia,
fer créixer tota cosa i confortar-la. R.

SEGUNDA LECTURA
Vos ho demanem: reconcilieu-vos amb Déu

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los
Corintios
2Cor 5, 17-21

Germans:
Aquells qui viuen en Crist són una creació nova; allò que era antic
ha passat, ha començat un món nou. I tot això és obra de Déu, que
ens ha reconciliat amb ell mateix per Crist i ens ha confiat a
nosaltres aquest servici de la reconciliació. Efectivament, Déu, en
Crist, reconciliava el món amb ell mateix, no tenint-li més en
compte els seus pecats, i a nosaltres ens ha encomanat l’anunci de la
reconciliació. Per tant, nosaltres som ambaixadors de Crist, i Déu
mateix vos exhorta a través de nosaltres. Vos ho demanem en nom
de Crist: reconcilieu-vos amb Déu! Al qui no havia experimentat el
pecat, Déu, per nosaltres, li va carregar el pecat, perquè gràcies a ell
experimentàrem la seua justícia salvadora.
Paraula de Déu

EVANGELI
Produïu el fruit que la conversió demana

 Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
Lc 3, 7-14

En aquell temps, Joan deia a la gent que anava a fer-se batejar

per ell: «Cria d'escurçons, ¿qui vos ha ensenyat que vos escapareu
del juí que s’acosta? Doneu els fruits que demana la conversió, i
comenceu a dir-vos que teniu a Abraham per pare; vos assegure que
Déu pot fer eixir fills a Abraham fins i tot d’aquestes pedres. Ara la
destral ja toca a la soca dels arbres, i tot arbre que no dóna bon fruit
és tallat i tirat al foc.»
La gent li preguntava:
― « Per tant, què hem de fer?»
Ell els responia:
― «Qui tinga dos vestits, que en done al qui no en té, i qui tinga
menjar, que també el compartisca.»
Entre els qui anaven a fer-se batejar, hi havia fins i tot uns
publicans, que li deien:
― «Mestre, ¿què hem de fer?» Ell els respongué:
― «No exigiu més del que està establit.»
Igualment uns soldats li preguntaven:
― «¿I nosaltres, què hem de fer?
Els va respondre:
«No fer servir la violència ni presenteu falses denúncies per traure
diners de ningú, i acontenteu-vos amb la vostra paga.»
Paraula del Senyor.

