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De l'Evangeli segons sant Lluc

(21,1-4)

Del Evangelio según san Lucas

(21,1-4)

En aquell temps, Jesús veié com els rics portaven
ofrenes a la sala del tresor. Veié també que una viuda
pobra hi tirava dues monedes de les més petites i
digué: «Us dic amb tota veritat que aquesta viuda
pobra ha donat més que tots; tots aquests altres
han donat del que els sobrava, però ella, que ho
necessitava prou, ha donat tot el que tenia per a
viure».

En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos
que echaban donativos en el tesoro del templo; vio
también una viuda pobre que echaba dos monedillas, y
dijo: «En verdad os digo que esa viuda pobre ha
echado más que todos, porque todos esos han
contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero
ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía
para vivir».

Preguem amb el text

Oremos con el texto

1. Lectura del text (què diu el text)
2. Meditació (què ens diu el text bíblic a nosaltres)
3. Oració (què diem nosaltres al Senyor com a resposta a la seva
Paraula)
4. Contemplació (quina conversió del pensament, del cor i de la vida ens
demana el Senyor)
5. Acció (què faré per convertir-me en do per als altres).

1. Lectura del texto (qué dice el texto)
2. Meditación (qué nos dice el texto bíblico a nosotros)
3. Oración (qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su
Palabra)
4. Contemplación (qué conversión del pensamiento, del corazón y de la
vida nos pide el Señor)
5. Acción (qué haré para convertirme en don para los demás).
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Del profeta Isaïes

(55,8-11)

Del profeta Isaías

(55,8-11)

Les meves intencions no són les vostres, i els vostres
camins no són els meus. Ho dic jo, el Senyor. Estan tan
lluny els meus camins dels vostres, les vostres intencions
de les meves, com el cel és lluny de la terra.
Tal com la pluja i la neu cauen del cel i no hi tornen,
sinó que amaren la terra i la fecunden, i la fan
germinar fins que dóna llavor als sembradors i pa per
a aliment, així serà la paraula que surt dels meus
llavis: no tornarà a mi infecunda. Realitzarà el que jo
volia, complirà la missió que jo li havia confiat.

Mis planes no son vuestros planes, mi proyecto no es vuestro
proyecto —oráculo del Señor—. Cuanto se alza el cielo sobre
la tierra, así se alzan mis proyectos sobre los vuestros,
así superan mis planes a vuestros planes.
Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven sin
antes empapar la tierra, preñarla de vida y hacerla
germinar, para que dé simiente al que siembra y alimento
al que ha de comer, así será la palabra que sale de mi
boca, no volverá a mí sin cumplir su cometido, sin antes
hacer lo que me he propuesto: será eficaz en lo que la he
mandado.

Preguem amb el text

Oremos con el texto

1. Lectura del text (què diu el text)
2. Meditació (què ens diu el text bíblic a nosaltres)
3. Oració (què diem nosaltres al Senyor com a resposta a la seva
Paraula)
4. Contemplació (quina conversió del pensament, del cor i de la vida ens
demana el Senyor)
5. Acció (què faré per convertir-me en do per als altres).

1. Lectura del texto (qué dice el texto)
2. Meditación (qué nos dice el texto bíblico a nosotros)
3. Oración (qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su
Palabra)
4. Contemplación (qué conversión del pensamiento, del corazón y de la
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vida nos pide el Señor)
5. Acción (qué haré para convertirme en don para los demás).
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Del llibre dels Salms

(19[18],8-11)

Del libro de los Salmos

(19[18],8-11)

És perfecta la llei del Senyor,
l'ànima hi descansa;
és ferm el que el Senyor disposa,
dóna seny als ignorants.
Els preceptes del Senyor són planers,
omplen el cor de goig;
els manaments del Senyor són transparents,
il·luminen els ulls.
Venerar el Senyor és cosa santa,
es manté per sempre;
els determinis del Senyor són ben presos,
tots són justíssims.
Són més desitjables que l'or fi,
més que l'or a mans plenes;
són més dolços que la mel
regalimant de la bresca.

La ley del Señor es perfecta,
reconforta el alma;
el testimonio del Señor es verdadero,
da sabiduría al simple.
Los preceptos del Señor son rectos,
alegran el corazón;
los mandamientos del Señor son claros,
iluminan los ojos.
La palabra del Señor es pura,
permanece para siempre;
los juicios del Señor son la verdad,
enteramente justos.
Son más atrayentes que el oro,
que el oro más fino;
más dulces que la miel,
más que el jugo del panal.

Preguem amb el text

Oremos con el texto

1. Lectura del text (què diu el text)
2. Meditació (què ens diu el text bíblic a nosaltres)
3. Oració (què diem nosaltres al Senyor com a resposta a la seva
Paraula)
4. Contemplació (quina conversió del pensament, del cor i de la vida ens
demana el Senyor)
5. Acció (què faré per convertir-me en do per als altres).

1. Lectura del texto (qué dice el texto)
2. Meditación (qué nos dice el texto bíblico a nosotros)
3. Oración (qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su
Palabra)
4. Contemplación (qué conversión del pensamiento, del corazón y de la
vida nos pide el Señor)
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5. Acción (qué haré para convertirme en don para los demás).
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Del llibre del Deuteronomi

(30,11-14)

Del libro del Deuteronomio

(30,11-14)

Aquesta Llei que avui et dono no és massa difícil per a
tu, ni és fora del teu abast. No és pas al cel, que
puguis dir: “Qui serà capaç de pujar-hi i portar-nos-la,
per fer-nos-la conèixer i perquè la puguem complir?” Ni
és tampoc a l’altra banda de mar, que puguis dir: “Qui
serà capaç de travessar el mar i portar-nos-la, per
fer-nos-la conèixer i perquè la puguem complir?” La
paraula és molt a prop teu; la tens als llavis, la tens
al cor, perquè puguis complir-la.

Esta Ley que yo te prescribo hoy no es superior a tus
fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo,
para que preguntes: “¿Quién puede subir al cielo por
nosotros para que nos la traiga, nos la dé a conocer y
la pongamos en práctica?”. Tampoco está más allá de
los mares, para que preguntes: “¿Quién cruzará por
nosotros hasta el otro lado de los mares, para que nos
la traiga, nos la dé a conocer y la pongamos en
práctica?”. La palabra está muy cerca de ti, la tienes
en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirla.

Preguem amb el text

Oremos con el texto

1. Lectura del text (què diu el text)
2. Meditació (què ens diu el text bíblic a nosaltres)
3. Oració (què diem nosaltres al Senyor com a resposta a la seva
Paraula)

1. Lectura del texto (qué dice el texto)
2. Meditación (qué nos dice el texto bíblico a nosotros)
3. Oración (qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su
Palabra)

4. Contemplació (quina conversió del pensament, del cor i de la vida ens
demana el Senyor)
5. Acció (què faré per convertir-me en do per als altres).

4. Contemplación (qué conversión del pensamiento, del corazón y de la
vida nos pide el Señor)
5. Acción (qué haré para convertirme en don para los demás).
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Dels Fets dels Apòstols

(2,42-47)

De los Hechos de los Apóstoles

(2,42-47)

Tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols
i a viure en comunió fraterna, a partir el pa i a assistir a
les pregàries. Per mitjà dels apòstols es feien molts prodigis i senyals, i la gent sentia un gran respecte. Tots els
creients vivien units i tot ho tenien al servei de tots; venien les propietats i els béns per distribuir els diners de la
venda segons les necessitats de cadascú. Cada dia eren
constants a assistir unànimement al culte del temple. A
casa, partien el pa i prenien junts el seu aliment amb joia i
senzillesa de cor. Lloaven Déu i eren ben vistos de tot el poble. I cada dia el Senyor afegia a la comunitat els qui acollien la salvació.

Todos se mantenían constantes a la hora de escuchar la enseñanza de los apóstoles, de compartir lo que tenían, de partir el
pan y de participar en la oración. Todo el mundo estaba impresionado a la vista de los numerosos prodigios y señales realizados por los apóstoles. En cuanto a los creyentes, vivían todos de
mutuo acuerdo y todo lo compartían. Hasta vendían las propiedades y bienes, y repartían el dinero entre todos según la necesidad de cada cual. A diario acudían al Templo con constancia y en
íntima armonía, en familia partían el pan y compartían juntos el
alimento con sencillez y alegría sinceras. Alababan a Dios, y toda
la gente los miraba con simpatía. Por su parte, el Señor aumentaba cada día el grupo de los que estaban en camino de salvación.

Preguem amb el text

Oremos con el texto

1. Lectura del text (què diu el text)
2. Meditació (què ens diu el text bíblic a nosaltres)
3. Oració (què diem nosaltres al Senyor com a resposta a la seva Paraula)
4. Contemplació (quina conversió del pensament, del cor i de la vida ens

1. Lectura del texto (qué dice el texto)
2. Meditación (qué nos dice el texto bíblico a nosotros)
3. Oración (qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su Palabra)
4. Contemplación (qué conversión del pensamiento, del corazón y de la

demana el Senyor)
5. Acció (què faré per convertir-me en do per als altres).

vida nos pide el Señor)
5. Acción (qué haré para convertirme en don para los demás).
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De l'Evangeli segons sant Lluc

(8,19-21)

Del Evangelio según san Lucas

(8,19-21)

La mare i els germans de Jesús anaren a trobar-lo,
però hi havia tanta gent que no se li podien acostar.
Algú li va fer saber:
—La teva mare i els teus germans són aquí fora, que
et volen veure.
Ell els respongué:
—La meva mare i els meus germans són els qui
escolten la paraula de Déu i la posen en pràctica.

En cierta ocasión fueron a ver a Jesús su madre y sus
hermanos; pero se había reunido tanta gente que no
podían llegar hasta él. Alguien le pasó aviso:
— Tu madre y tus hermanos están ahí fuera, y
quieren verte.
Jesús contestó:
— Mi madre y mis hermanos son todos los que
escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica.

Preguem amb el text

Oremos con el texto

1. Lectura del text (què diu el text)
2. Meditació (què ens diu el text bíblic a nosaltres)
3. Oració (què diem nosaltres al Senyor com a resposta a la seva
Paraula)
4. Contemplació (quina conversió del pensament, del cor i de la vida ens
demana el Senyor)
5. Acció (què faré per convertir-me en do per als altres).

1. Lectura del texto (qué dice el texto)
2. Meditación (qué nos dice el texto bíblico a nosotros)
3. Oración (qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su
Palabra)
4. Contemplación (qué conversión del pensamiento, del corazón y de la
vida nos pide el Señor)
5. Acción (qué haré para convertirme en don para los demás).
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