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Lectura primera
Lectura del primer llibre de Samuel. 1Sa 1,20-22.24-28 

El Senyor es recordà d’Anna i va tenir 
un fill. Li posà el nom de Samuel, 
perquè era el fill que ella havia 
demanat al Senyor.
Elcanà, el marit d’Anna, va pujar al 
santuari de Siló, amb tota la família 
per oferir el sacrifici anual i complir la 
prometença. Anna no hi va anar. Va dir 
al seu marit: «Quan hauré desmamat 
el nen, ja l’hi portaré, el presentaré al 
Senyor, i que es quedi allà per sempre 
més».
Anna s’endugué Samuel a Siló, amb 
un toro de tres anys, mig sac de farina 

i un odre de vi, i presentà el noi al 
temple del Senyor. Samuel encara era 
un nen.
Després d’immolar el toro, 
presentaren el nen a Elí. Anna li 
digué: «Senyor meu, ho juro per 
la vostra vida: Jo soc aquella dona 
que un dia vaig pregar aquí mateix, 
davant vostre. Aquest és el noi que jo 
vaig demanar al Senyor, i ell me’l va 
concedir. Per això jo l’hi cedeixo: serà 
d’ell tota la vida».
Després es prosternaren allà mateix i 
adoraren el Senyor.

Salm responsorial Salm 83,2-3. 5-6. 9-10 (R.: 5a)

R. Feliç el qui viu a casa vostra, Senyor.

Que n’és, d’amable, el vostre temple,
Senyor de l’univers.
Tot jo sospiro i em deleixo
pels atris del Senyor.
Ple de goig, i amb tot el cor,
aclamo el Déu que m’és vida. R.

Feliç el qui viu a casa vostra
lloant-vos cada dia.
Feliços els qui s’acullen als vostres murs:
emprenen amb amor el camí. R. 

Senyor de l’univers, escolteu la meva súplica,
escolteu, Déu de Jacob.
Déu nostre, mireu amb amor el vostre Ungit, 
fixeu-vos en el rei que ens protegeix. R. 

La Sagrada Família – Cicle C

PER OBTENIR AQUESTES 
LECTURES EN CASTELLÀ:

 ȃ Podeu descarregar-les gratuïta-
ment de la plana web del CPL: 
https://goo.gl/cNidED

 ȃ O bé podeu demanar-les en for-
mat electrònic o en paper al cor-
reu electrònic cpl@cpl.es; o bé al 
telèfon 93 302.22.35
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Lectura segona  
Lectura de la primera carta de sant Joan. 1Jn 3,1-2.21-24

Estimats, mireu quina prova d’amor 
ens ha donat el Pare: Déu ens reconeix 
com a fills seus, i ho som. Per això 
el món no ens reconeix, com no l’ha 
reconegut a ell. Sí, estimats: ara ja 
som fills de Déu, però encara no s’ha 
manifestat com serem; sabem que 
quan es manifestarà serem semblants 
a ell, perquè el veurem tal com és. 
Estimats, si la consciència no ens 
acusa, podem acostar-nos a Déu amb 

tota confiança, i obtindrem el que li 
demanem, perquè complim el que ens 
mana i fem allò que és del seu grat.
El seu manament és que creguem en el 
seu Fill Jesucrist i que ens estimem els 
uns als altres tal com ens ho té manat. 
Si complim els seus manaments, 
ell està en nosaltres i nosaltres en 
ell. I, per l’Esperit que ens ha donat, 
coneixem que ell està en nosaltres.

Al·leluia Cf. Fets 16,14b

Obriu, senyor, el nostre cor,
perquè escoltem atentament les paraules del vostre Fill.

Evangeli
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc. Lc 2,41-52 

Els pares de Jesús anaven cada any 
a Jerusalem amb la peregrinació de 
Pasqua. Quan ell tenia dotze anys, 
pujaren a celebrar les festes com 
era costum i, passats els dies, quan 
tothom se’n tornava, el noi es quedà a 
Jerusalem sense que els seus pares se 
n’adonessin. Pensant que anava amb 
altres de la caravana, feren la primera 
jornada de camí. Al vespre el buscaven 
entre els parents i coneguts i no el 
trobaren. L’endemà se’n tornaren a 
Jerusalem, a buscar-lo.
El tercer dia el trobaren al temple, 
assegut entre els mestres de la Llei, 
escoltant-los i fent-los preguntes. Tots 
els qui el sentien estaven meravellats 

de la seva intel·ligència i de les seves 
respostes. Els seus pares quedaren 
sorpresos de veure’l allà, i la seva mare 
li digué: «Fill, ¿per què t’has portat 
així amb nosaltres? El teu pare i jo et 
buscàvem amb ànsia». Ell els digué: 
«¿Per què em buscàveu? ¿No sabíeu 
que jo només podia ser a casa del 
meu Pare?». Ells no comprengueren 
aquesta resposta.
Després baixà amb ells a Natzaret 
i vivia sotmès a ells. La seva mare 
conservava tots aquests records en el 
seu cor. A mesura que Jesús creixia, 
avançava en enteniment i es guanyava 
el favor de Déu i dels homes.
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Lectura primera
Lectura del llibre del profeta Isaïes. Is 40,1-5.9-11

«Consoleu, consoleu el meu 
poble», diu el vostre Déu. «Parleu 
amorosament a Jerusalem, crideu 
i digueu-li que s’ha acabat la seva 
servitud, ha estat perdonada la seva 
culpa: ha rebut de mans del Senyor 
doble pena per tots els seus pecats».
Escolteu una veu que crida: «Obriu en 
el desert una ruta al Senyor, aplaneu 
en l’estepa un camí al nostre Déu. 
S’alçaran les fondalades i s’abaixaran 
les muntanyes i els turons, la 
serralada es tornarà una plana, el 
terreny escabrós serà una vall. Llavors 
apareixerà la glòria del Senyor i la 

veurà tothom alhora. La boca del 
Senyor ho ha dit».
Puja en una muntanya ben alta, 
missatger que anuncies a Sió la Bona 
Nova! Tu que portes bones noves a 
Jerusalem, alça ben fort el teu crit, 
alça’l ben fort, no tinguis por! Digues 
a les viles de Judà: «Aquí teniu el 
vostre Déu! El Senyor Déu arriba amb 
poder, el seu braç domina tota cosa, 
l’acompanya el fruit de la seva victòria, 
el precedeixen els seus trofeus; vetlla 
com un pastor pel ramat, l’aplega amb 
el seu braç, porta al pit els anyells, 
acompanya les ovelles que crien».

Salm responsorial Salm 103,1b-3a.3b-4,24-25.27-28.29-30 (R.: 1)

R.  Beneeix el Senyor, ànima meva.
 Senyor, Déu meu, que en sou de gran.

Senyor, Déu meu, que en sou de gran!
Aneu vestit d’esplendor i de majestat, 
us embolcalla la llum com un mantell. 
Heu estès el cel com una vela,
i dalt les aigües us heu fet un palau. R.

Preneu els núvols per carrossa
i avanceu sobre les ales dels vents;
teniu els vents per missatgers, 
el foc i les flames per executar les ordres. R. 

Que en són, de variades, Senyor, les vostres obres, 
i totes les heu fetes amb saviesa. 
La terra és plena de les vostres criatures. 
Aquí teniu el mar, immens per totes bandes; 
són incomptables els animals que s’hi mouen, 
des dels més petits fins als més grans. R. 

El Baptisme del Senyor - Cicle C
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Tots esperen de la vostra mà 
que els doneu l’aliment al seu temps; 
els el doneu, i ells l’arrepleguen, 
així que obriu la mà, mengen a desdir. R. 

Però si deixeu de mirar-los, es desconcerten, 
si els retireu l’alè, expiren 
i tornen a la pols d’on van sortir. 
Quan envieu el vostre alè, reneix la creació. 
I renoveu la vida sobre la terra. R. 

Lectura segona
Lectura de la carta de sant Pau a Titus. Tt 2,11-14; 3,4-7

Estimats, s’ha revelat l’amor de Déu, 
que vol salvar tots els homes, i ens 
ensenya que abandonem la impietat 
i els desigs mundans, per viure en 
aquest món una vida de sobrietat, de 
justícia i de pietat, mentre esperem 
que es compleixi feliçment la nostra 
esperança, que es manifesti la glòria 
de Jesucrist, Déu gran i salvador 
nostre. Ell s’entregà a si mateix 
per nosaltres, per rescatar-nos de 
l’esclavatge de les culpes, deixar-nos 
nets i fer de nosaltres un poble ben 
seu, apassionat per fer el bé.

Quan s’ha revelat la bondat de Déu, 
salvador nostre, i l’amor que ell té 
als homes, no l’han mogut les obres 
que nosaltres podíem haver fet, sinó 
la seva bondat que ens salva amb un 
bany d’aigua regenerador i amb el 
poder renovador de l’Esperit Sant, 
que ell ha vessat a mans plenes sobre 
nosaltres per Jesucrist, el nostre 
Salvador; així, justos per la seva gràcia, 
som hereus de la vida eterna, que des 
d’ara tenim dret a esperar.

Al·leluia Cf. Lc 3,16
Joan digué:
«Ve el qui és més poderós que jo.
Ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc».

Evangeli
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc. Lc 3,15-16.21-22

En aquell temps, la gent que vivia en 
l’expectació, sospitava si Joan no fora 
potser el Messies. Ell respongué dient 
a tothom: «Jo us batejo només amb 
aigua, però ve el qui és més poderós 
que jo, tan poderós que no soc 
digne ni de deslligar-li el calçat. Ell us 
batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc».

Un dia que tot el poble es feia batejar, 
Jesús també fou batejat. Mentre 
pregava, s’obrí el cel i baixà cap a ell 
l’Esperit Sant en figura corporal com 
un colom i una veu digué des del cel: 
«Ets el meu Fill, el meu estimat, en tu 
m’he complagut».
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