
Diumenge trenta-u de durant l’any. 
 
Lectura del llibre de la Saviesa  11,22-12,2 
 
Senyor, el món tot sencer davant vós és com un gra que tot just inclina la balança, com un esquitx 
de rosada que cau en terra el matí. Justament perquè ho podeu tot, vos apiadau de tothom, i 
dissimulau els pecats dels homes perquè puguin penedir-se. És que vós estimau tot allò que 
existeix i no abominau res d’allò que heu creat, ja que no heu fet res sense estimar-ho. ¿Com 
persistiria res si vós no ho volguéssiu? ¿Què seguiria existint si no rebés la vostra invitació? I vós, 
Senyor que estimau la vida, tot ho planyeu, sabent que tot és vostre, ja que el vostre alè immortal 
és present a tots. Per això repreneu una mica els qui es desencaminen i, servint-vos d’allò mateix 
amb què han pecat, els amonestau i els recordau les seves culpes, perquè s’allunyin del mal i 
creguin en vós, Senyor. 
 
Salm Responsorial  144 

 

Resposta: Beneiré el vostre nom per sempre, Déu meu i rei meu. 
-Vos exalçaré, Déu meu i rei meu, beneiré el vostre nom per sempre. Vos beneiré cada dia, alabaré 
per sempre el vostre nom.  
-El Senyor és compassiu i benigne, lent per al càstig, gran en l’amor. El Senyor és bo per a tothom, 
estima entranyablement tot lo que ell ha creat. 
-Que us enaltesquin les vostres criatures, que us beneesquin els feels; que proclamin la glòria del 
vostre Regne i parlin de la vostra potència. 
-Totes les obres del Senyor són feels, les seves obres són obres d’amor. El Senyor sosté els qui 
estan a punt de caure, els qui han travelat ell els aixeca. 
 
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Tessalònica  1,11-2,2 
 
Germans, sempre pregam per vosaltres, demanant que el vostre Déu vos faci dignes de la vocació 
cristiana, i amb el seu poder dugui a terme tots els bons propòsits i totes les obres que la fe us 
inspira. Així el nom de Jesús, el nostre Senyor, serà glorificat en vosaltres i vosaltres en ell, per la 
gràcia del nostre Déu i de Jesucrist, el Senyor. En quant a l’adveniment de Jesucrist, el nostre 
Senyor, i la nostra reunió amb ell, vos pregam, germans, que no perdeu el seny ni us alarmeu, 
encara que una suposada revelació de l’Esperit o una dita o carta que passàs com si fos nostra 
anunciassin que el dia del Senyor és imminent. 
 

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc  19,1-10 
 
En aquell temps Jesús anà de pas a Jericó. Un home que es deia Zaqueu, cap de cobradors 
d’imposts i ric, intentava de veure qui era Jesús però la gentada li privava la vista perquè era petit 
d’estatura. Llavors, per poder-lo veure, corregué endavant i s’enfilà a un arbre en el lloc on Jesús 
havia de passar. Quan Jesús arribà en aquell indret, alçà els ulls i li digué: -“Zaqueu, baixa de 
pressa; que avui m’he de quedar a ca teva.” Zaqueu baixà totd’una i el rebé tot content. Tothom 
qui ho va veure criticava Jesús i comentava el fet que s’hagués quedat a ca un pecador. Però 
Zaqueu es posà dret i digué al Senyor: -“Senyor, ara mateix don als pobres la mitat dels meus 
béns, i a tots els qui he defraudat, els restituesc quatre vegades més.” Jesús li digué: -“Avui s’ha 
salvat aquesta casa, ja que aquest home també és un fill d’Abraham. És que el Fill de l’home ha 
vingut a cercar i a salvar allò que s’havia perdut.” 
 


