
La Sagrada Família 
 
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira  3,3-7.14-17a 
 
En els fills, el Senyor fa l’elogi del pare i sentencia a favor de la mare. Qui honra son pare expia els 
pecats, qui honra sa mare es guanya un tresor. Els fills seran la felicitat del qui honra son pare; quan 
pregui, Déu l’escoltarà. Qui honra son pare viurà molts anys, qui honra sa mare obtindrà del Senyor la 
recompensa. Fill meu, acull ton pare en la vellesa, no l’abandonis mentre visqui. Si flaqueja el seu 
enteniment, sigues compassiu, no el dejectis quan et veus en plena força. Déu no oblidarà la pietat 
que tens per ton pare; te la tindrà en compte per a compensar els teus pecats. 
 
Salm responsorial  127 

  
Resposta: Feliços els feels del Senyor, que viuen seguint els seus camins. 

 
-Feliç tu, feel del Senyor, que vius seguint els seus camins. Menjaràs del fruit del teu treball, seràs 
feliç i tindràs sort. 
-La teva esposa fruitarà com una parra, dins la intimitat de ca teva; veuràs els fills com rebrots 
d’olivera al voltant de la taula. 
-És així com els feels del Senyor seran beneïts. Que el Senyor et beneesqui des de Sion. Que tota la 
vida puguis veure prosperar Jerusalem. 
 
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses  3,12-21 
 
Germans, teniu els sentiments que pertoquen a escollits de Déu, sants i estimats: sentiments de 
compassió, de bondat, d’humilitat, de serenor, de paciència; suportau-vos els uns als altres i, si alguns 
tinguéssiu res a dir contra un altre, perdonau-vos-ho. El Senyor vos ha perdonat;  perdonau també 
vosaltres. I com a coronament de tot això estimau-vos, que l’amor tot ho lliga i perfecciona. Que la 
pau de Crist coroni en els vostres cors, els combats que manteniu; recordau que en aquesta pau heu 
estat cridats a formar un sol cos. I sigueu agraïts. Que la paraula de Crist tengui estada entre vosaltres 
en tota la seva riquesa; instruïu-vos i amonestau-vos els uns als altres amb tota casta de doctrina; 
agraïts a Déu, cantau-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics de l’Esperit; tot allà que faceu, 
sigui de paraula, sigui d’obra, feis-ho en nom de Jesús, dirigint per ell a Déu, el Pare, una acció de 
gràcies. Dones, heu d’estar submises al marit en el Senyor. Marits, estimau l’esposa, no us 
malhumoreu amb ella. Fills, creis en tot els pares; això agrada al Senyor. Pares, no importuneu els 
vostres fills, que no es desanimin. 
 
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc  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, 
l’al.lot es quedà a Jerusalem sense que els seus pares se’n temessin. Pensant que anava amb altres de 
la caravana, feren la primera jornada de camí. Al vespre el cercaven entre els parents i coneguts i no 
el trobaren. L’endemà se’n tornaren a Jerusalem, a cercar-lo. El tercer dia el trobaren en el 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 sa mare li digué: -“Fill, ¿per què t’has portat així amb nosaltres? Ton pare i jo et 
cercàvem amb ànsia.” Ell els digué: -“¿Per què em cercàveu? ¿No sabíeu que jo només podia ser a la 
casa del meu Pare?” Ells no comprengueren aquesta resposta. Després baixà amb ells a Natzaret i 
vivia sotmès a ells. Sa 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. 


