
DIUMENGE TRETZE DURANT L'ANY 

 

Lectura de segon llibre dels Reis   4,8-11.14-16a 

 Un dia Eliseu passava per Sunam. Hi havia allà una dona de bona posició que l'obligà a quedar-se a 

menjar a ca seva. Des d'aquell dia, cada vegada que Eliseu hi passava, s'hi quedava a menjar. Llavors ella 

digué al seu marit: "Estic convençuda que l'home de Déu que passa sempre per ca nostra és un sant. 

Facem-li una petita habitació d'obra a la terrassa, posem'hi un llit, una taula, una cadira i un llum, i cada 

vegada que véngui podrà retirar-se allà." El dia que Eliseu hi anà, es retirà a aquella habitació i s'hi quedà a 

dormir. Llavors Eliseu digué a Guihezí, el seu criat: "¿Què podem fer per aquesta sunamita?" Guihezí li 

respongué: "Mira, no te fills, i el seu marit ja és d'edat." Eliseu li va dir. "Crida-la." Guihezí la cridà, i ella es 

presentà i es quedà a l'entrada de l'habitació. Eliseu li digué: "L'any que ve, per aquest temps, tindràs un fill 

en els braços." 

 

Salm responsorial   88 

Resposta: Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors. 

   . Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors, d'una generació a l'altra anunciaré la vostra fidelitat. Vós 

heu dit: "El meu favor és indestructible, mantenc la fidelitat en el cel." 

   . Senyor, feliç el poble que us aclama. Caminarà a la llum de la vostra mirada. Tot el dia celebrarà el vostre 

nom, enaltirà la vostra bondat. 

   . Ve de vós la glòria del seu poder, alçam el front perquè vós ens estimau; el nostre Rei és el Sant d'Israel, 

és del Senyor l'escut que ens protegeix. 

 

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma   6,3-4,8-11 

 Tots els qui hem estat batiats en Jesucrist, hem estat submergits en la seva mort. Pel baptisme hem 

estat sepultats amb ell en la seva mort, perquè tal com Crist, gràcies al poder admirable del Pare, va ser 

ressuscitat d'entre els morts, també nosaltres emprenguem una nova vida. I si hem mort amb Crist, creim 

que també viurem amb ell. I sabem que Crist ressuscitat d'entre els morts, ja no mor més, la mort ja no té 

cap poder damunt ell. Quan ell morí, morí per al pecat una vegada per sempre, però ara que viu, viu per a 

Déu. Igualment vosaltres pensau que sou morts per al pecat, però viviu per a Déu en Jesucrist. 

 

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu   10,37-42 

 En aquell temps Jesús digué als seus apòstols: "Qui estima son pare o sa mare més que a mi, no és 

bo per venir amb mi. Qui estima els fills o les filles més que a mi, no és bo per venir amb mi. Qui no pren la 

seva creu i m'acompanya, no és bo per venir amb mi. Els qui vulguin guardar la vida en poder seu, la 

perdran, pero els qui per causa meva l'hauran perduda, la retrobaran. Qui us acull a vosaltres, m'acull a mi, 

i qui m'acull a mi, acull el qui m'ha enviat. Qui acull un profeta perquè és profeta, tindrà la recompensa dels 

profetes, qui acull un just perquè és just, tindrà la recompensa dels justs, i tothom qui doni un poc d'aigua 

fresca a un d'aquests petits, només perquè és el meu deixeble, vos ho dic amb tota veritat, no quedarà 

sense recompensa." 
 

    
 


