
Diumenge primer d'Advent 

Lectura del llibre del profeta Isaïes  63, 16b-17; 64, 1. 4-8 

 

 Vós, Senyor, sou el nostre pare, el vostre nom és, des de sempre, El-nostre-

redemptor. Senyor, ¿per què deixau que ens desviem dels vostres camins, que els nostres 

cors s'obstinin a no creure en vós? Reconciliau-vos amb nosaltres per amor dels vostres 

servents, per amor de les tribus que heu pres per heretat. Oh, si esqueixàssiu el cel i 

baixàssiu, si davant vós es fonguessin les muntanyes. Cap orella no ha sentit ni cap ull no 

ha vist mai un Déu, fora de vós, que salvàs els qui esperen en ell. Vós veníeu a trobar els 

qui feien el bé i es recordaven dels vostres camins. Però ara us heu disgustat amb 

nosaltres, que hem pecat i ens hem rebel.lat sempre contra vós. Tots som semblants a 

persones impures, cap de les nostres bones obres no és més neta que la roba tacada 

d'impureses. Ens mustiam tots nosaltres com la fulla caiguda i les nostres culpes se'ns 

emporten com el vent. No hi ha ningú que invoqui el vostre nom, que es recolzi en vós en 

desvetlar-se, perquè ens heu amagat la vostra mirada i ens abandonau a les nostres 

culpes. Però enmig de tot, Senyor, sou el nostre pare; nosaltres som l'argila i vós sou el 

gerrer, tots som obra de les vostres mans. 

 

Salm responsorial  79 

 

Resposta: Déu de l'univers, renovau-nos, 

      feis-nos veure la claror de la vostra mirada. 

 

   . Pastor d'Israel, escoltau-nos. Vós que teniu querubins per carrossa, desvetlau el vostre 

poder, veniu a salvar-nos. 

 

   . Déu de l'univers, girau des del cel els vostres ulls, veniu i visitau aquesta vinya, que la 

vostra mà havia plantat i havia fet robusta i forta. 

 

   . Que la vostra mà reposi sobre l'home que serà el vostre braç dret, el fill de l'home a qui 

vós donau la força. No ens apartarem mai més de vós; guardau-nos vós la vida perquè 

invoquem el vostre nom. 

 

Lectura de la 1ª carta de sant Pau als cristians de Corint  1, 3-9 

 

 Germans, vos desig la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el 

Senyor. Sempre beneesc Déu per vosaltres, pensant en la gràcia que us ha donat en 

Jesucrist. De tot vos ha enriquit en ell: de tot do de paraula i de coneixement. El testimoni 

que donau de Crist s'ha refermat tant entre vosaltres que no us manca cap do, mentre 

viviu esperant la manifestació de Jesucrist, nostre Senyor. Ell també us mantindrà ferms 

fins a la fi, perquè el dia de Jesucrist, nostre Senyor, sigueu trobats irreprensibles. Déu és 

feel, i és ell qui us ha cridat a viure en comunió amb el seu Fill Jesucrist. 

 

Lectura de l'evangeli segons Sant Marc  13, 33-37 

 

 En aquell temps deia Jesús als seus deixebles: "Estigueu atents, vetlau. No sabeu 

quan vindrà el temps decisiu. L'home que se'n va a terres llunyanes, sortint de casa deixa 

els seus criats responsables de les tasques que confia a cadascun, i al porter li recomana 

que vetli. Igual heu de vetlar vosaltres, perquè no sabeu quan tornarà l'amo de casa; no 

sabeu si vindrà al vespre, a mitjanit, al cant del gall, a la matinada. El tindreu aquí a l'hora 

més impensada; mirau que no us trobi dormint. I això que us dic a vosaltres, ho dic a 

tothom: Vetlau." 


