EPIFANIA DEL SENYOR
Lectura del llibre del profeta Isaïes 60, 1-6
Alça't radiant, Jerusalem, que arriba la teva llum, i damunt tu clareja com l'alba la glòria del Senyor. Mentre les
tenebres embolquen la terra, i fosques nuvolades cobreixen les nacions, damunt tu clareja el Senyor i apareix la
seva glòria. Els pobles s'acosten a la teva llum, els reis cerquen la claror de la teva albada. Alça els ulls i mira al teu
entorn: tots aquests s'apleguen per venir cap a tu; porten d'enfora els teus fills, duen als braços les teves filles. Tota
radiant i meravellada veuràs amb el cor eixamplat com aboquen damunt tu els tresors de la mar i porten a ca teva
la riquesa de les nacions. Et cobriran onades de camells, dromedaris de Madian i d'Efà; tots vénen de Sabá portant
or i encens i cantant la grandesa del Senyor.

Salm Responsorial 71
Resposta: Tots els pobles, Senyor, vos faran homenatge.
Déu meu, donau al rei el vostre dret,
donau al príncep la vostra rectitud.
Que el rei governi amb justícia el vostre poble,
que sigui recte amb els humus.
Que el benestar floresqui als seus dies,
i mesos i anys abundi la pau.
Que domini des d'una mar a l'altra,
des del Gran Riu fins a 1'extrem del país.
Li portaran obsequis les illes
i els reis de Tarsís;
els reis d’Aràbia i de Sabà
u oferiran presents.
Li faran homenatge tots .els reis,
se u sotmetran tots els pobles.
Salvarà els pobres que reclamen,
els desvalguts que no tenen defensor.
S’apiadarà deis pobres i deis dèbils,
els salvarà de la mort.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d'Efes 3, 2-3a.5-6
Germans, segurament heu sentit dir que Déu m'ha confiat la missió de comunicar-vos la seva gràcia: per una
revelació he conegut el misteri secret, que els homes no havien conegut en les generacions passades tal com ara
Déu l'ha revelat per l'Esperit als sants apòstols de Crist i als profetes.
El secret és aquest: que des d'ara, per l'evangeli, tots els pobles, en Jesucrist, tenen part en la mateixa
herència, formen un mateix cos i comparteixen la mateixa promesa.

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu 2,1-12
Quan va néixer Jesús, a Bet-Lèhem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren d'Orient uns màgics i,
en arribar a Jerusalem, demanaven: «¿ On és el rei deis jueus que acaba de néixer? Hem vist com s'aixecava la seva
estrella i venim a presentar-li el nostre homenatge. El rei Herodes i tota la ciutat de Jerusalem s inquietaren en
sentir aquestes noves. Herodes convocà tots els grans sacerdots amb els lletrats del poble i
els demanava on
havia de néixer el Messies. Ells respongueren: «A Bet-Lèhem de Judea. Així ho escriu el profeta: "Tu, Bet-Lèhem,
terra de Judà, no ets de cap manera la més petita entre les famílies de Judà, perquè de tu sortirà un príncep que
pasturarà Israel, el meu poble" .» Llavors Herodes cridà secretament els màgics i s’informà ben bé del moment en
què s'havia aparegut l'estrella. Després els encaminà a Bet-Lèhem amb aquesta recomanació: «Anau, cercau ben
bé aquest infant i, quan l'haureu trobat, feis-m'ho sebre, que jo també vull presentar-li el meu homenatge. »Sortint
de l’audiència del rei, es posaren en camí.
Llavors se'n temeren que l'estrella que havien vist aixecar-se anava davant ells fins que s’aturà damunt el
lloc on hi havia l'infant. La seva alegria en veure allà l'estrella va ser immensa. Entraren tot d'una a la casa, varen
veure l'infant amb Maria, sa mare i, prostrats en terra, u presentaren el seu homenatge. Varen obrir llavors les
seves arquetes per oferir-li presents: or, encens i mirra.
Després, advertits en un somni que no anassin a veure Herodes, se'n tornaren al seu país per un altre camí.

