Solemnitat de Sant Antoni
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira 2,1-5
Fill meu, si has decidit esser un feel de Déu, t'has posat en mans de tota casta de proves.
Mantén-te en el teu propòsit, no l'abandonis, i aprendràs la saviesa en els camins de la vida. Accepta
tot allò que et vindrà, sigues pacient en la malaltia i en la pobresa, que l'or, el proven al foc, però
Déu prova els seus homes en la fornal de la pobresa.
Salm responsorial 111
Resposta: Feliç l'home que venera el Senyor.
. Feliç l'home que venera el Senyor i estima de cor el seus preceptes. La seva descendència serà
gran en el país, serà beneït el llinatge dels justs.
. A casa seva hi ha riquesa i abundància, la seva bondat consta per sempre. L'home just, compassiu i
benigne, és llum que apunta en la fosca.
. Venturós l'home que presta de bon grat, que disposa a consciència els seus quefers. El just no
caurà mai, ideixarà un record inesborrable.
. Viu sense por de les males noves; se sent ferm confiat en el Senyor, té el cor incommovible, no
tem res, i a la fi veurà vençuts els enemics.
. Reparteix el que té, ho dóna als pobres, la seva bondat consta per sempre, pot alçar el front amb
dignitat.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma 8,31b-32.35.37-39
Germans, si tenim Déu a favor nostre, ¿qui tindrem en contra? Ell que va entregar el seu propi
Fill per nosaltres i no el va plànyer, ¿com no estarà disposat a donar-nos-ho tot, juntament amb el
seu Fill? ¿Qui serà capaç d'allunyar-nos de Crist, que tant ens estima? ¿El contratemps, la por, les
persecucions, la fam o la nuesa, els perills, la mort cruenta? Però de tot això en sortim fàcilment
vencedors amb l'ajuda d'aquell que ens estima. Estic ben segur que ni la mort ni la vida, ni els àngels
o altres poders, ni res del món present o del futur, ni els exèrcits del cel o de les profunditats, ni res
de l'univers creat no serà capaç d'allunyar-nos de Déu que, en Jesucrist, el nostre Senyor, ha
demostrat com ens estima.
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu 19,21.27-29
En aquell temps, Jesús va dir a un jove: "Si vols ser perfecte, vés a vendre tot el que tens i
dóna-ho als pobres, i tindràs un tresor guardat en el cel. Després torna i vine amb mi." Llavors Pere li
va dir: "Mirau, nosaltres ho hem deixat tot per venir amb vós. ¿Què ens tocarà?" Jesús li va
respondre: "Vos ho dic amb tota veritat: vosaltres, els qui heu vingut amb mi, quan el món renaixerà i
el Fill de l'home s'asseurà gloriós en el seu trono, també vosaltres vos asseureu en dotze tronos per
governar les dotze tribus d'Israel. I tothom qui pel meu nom ha deixat cases, germans i germanes,
pare i mare, fills o camps, en rebrà molt més i posseirà la vida eterna."

