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Si no vas a Missa estes Lectures t’acostaran a una sintonia més clarificadora, solidària i bella. Si vas, et serviran de record i
preparació. I si no hi vas, però vols anar, t’ajudaran a acostar-te a la porta.

LECTURES del Diumenge de la SANTISSIMA TRINITAT
(CICLE A)
Lectura del llibre de l'Èxode
34,
4b-6.8-9
En aquells dies, Moisès s'alçà a la
matinada i pujà a la muntanya del Sinaí,
tal com el Senyor li havia manat. Portava
a les mans les dues tauletes de pedra. El
Senyor baixà enmig del núvol i proclamà
el seu nom. Moisès s'estigué allà amb ell.
Llavors, el Senyor passà davant d'ell tot
cridant:
– «Jo sóc el Senyor, Déu compassiu i
benigne, lent per al castic, fidel en
l'amor.»
Moisès es prosternà tot seguit, l'adorà
amb el front fins a terra, i digué:
– «Senyor, si m'heu concedit el vostre
favor, vingueu vós mateix a acompanyarnos. És veritat que és un poble rebel al jou, però vós ens
perdonareu les culpes i els pecats, i fareu de nosaltres la
vostra heretat.»
Paraula de Déu.
salm responsorial
R/
Glòria i lloança per sempre.
Sou beneït, Senyor, Déu dels nostres pares.
Glòria i lloança per sempre. R/
És beneït el vostre sant nom.
Glòria i lloança per sempre. R/
Sou beneït al vostre temple sant.
Glòria i lloança per sempre. R/
Sou beneït assegut al vostre soli reial.
Glòria i lloança per sempre. R/
Sou beneït a la carrossa de querubins,
quan penetreu amb la mirada els oceans.
Glòria i lloança per sempre. R/
Sou beneït al firmament del cel.
Glòria i lloança per sempre. R/
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de
Corint
13, 11-13
Germans, estigueu contents, refermeu-vos, animeu-vos,
visqueu en pau i ben avinguts, i el Déu de l'amor i de la pau
serà amb vosaltres. Saludeu-vos els uns als altres amb el
bes de pau. Vos saluda tot el poble sant. Que la gràcia de
Jesucrist, el Senyor, l'amor de Déu i el do de l'Esperit Sant
siguen amb tots vosaltres.
Paraula de Déu.
al·leluia
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Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant
a Déu que és, que era i que ha de
vindre.
 Lectura de l'evangeli segons sant
Joan
3, 16-18
En aquell temps, Jesús digué a
Nicodem:
– «Déu estima tant el món,
que ha donat el seu Fill únic,
perquè no es perda ningú dels qui
creuen en ell,
sinó que tinguen vida eterna.
Déu envià el seu Fill al món, no perquè
el condemnara,
sinó per salvar el món gràcies a Ell.
Els qui creuen en Ell, no seran
condemnats.
Els qui no creuen, ja han estat
condemnats
per no haver cregut en el nom del Fill únic de Déu.»

Paraula del Senyor

LITÚRGIA DE LES HORES: III setmana salteri
Diumenge 19 juny, la Santíssima Trinitat:
Ex 34,4b-6.8-9 / Dn 3, 52a.52b.53.54.55.56 / 2Co 13, 11-13 / Jn 3,16-18.

Dilluns 20:
Gn 12,1-9 / Sl 32 / Mt 7,1-5

Dimarts 21, Sant Lluís Gonzaga, rel. jesuïta:

Gn 13, 2.5-18 / Sl 14 / Mt 7,6.12-14
Dimecres 22, Sant Joan Fischer, i sant
Tomàs More, màrtirs:
Gn 15,1-12.17-18 / Sl 104 / Mt 7,15-20
Dijous 23:
Gn 16,1-12.15-16 / Sl 105 / Mt 7,21-29
Divendres 24, Naixement de sant Joan Baptista.
Is 49,1-6 / Sl 138 / Ac 13,22-26 / Lc 1,57-66.80
Dissabte 25:
Gn 18,1-15 / Sl: Lc 1,46-48a.48b-49a.49b-50 i 53.54-55 / Mt 8, 5-17

Diumenge vinent, el Cos i la Sang de Crist
Dt 8,2-3.14b-16a / Sl 147 / 1Co 10,16-17 / Jn 6, 51-58.
———————————————————

Un misteri d’amor
Si Déu existeix, no hi pot
haver res més important que
conèixer-lo. Al llarg de tota la història, homes i
dones han intentat descobrir si realment hi ha un
ésser suprem, saber quines són les seues
característiques i quines relacions té amb la
humanitat. A través de l’observació de la natura i
de l’univers, i també amb la reflexió intel·lectual
de tipus filosòfic, s’han buscat tota mena de vies
d’accés al coneixement de Déu.
La visió bíblica assegura que el Déu únic,
que supera la capacitat de comprensió de la raó
humana, ha volgut revelar-se ell mateix, és a dir,
ha decidit manifestar-se a la humanitat perquè el
poguérem conèixer en la mesura de les nostres possibilitats. Déu,
efectivament, deixa petjades d’ell mateix i de la seua acció en la
creació, però sobretot es revela directament a persones concretes
del poble d’Israel, escollit per ell com a interlocutor i mitjancer.
Aquest procés arriba a la plenitud en Jesucrist, el Fill de Déu que
es fa home i porta al món el coneixement del Déu invisible.
A partir de Jesucrist es fa palesa la triple dimensió personal
que hi ha en Déu: el Pare creador, el Fill que porta la salvació,
l’Esperit que dóna vida. En les paraules i les accions de Jesucrist
descobrim que en Déu es dóna una circulació interna de vida i
amor, que s’aboca igualment sobre la humanitat. Aquest misteri
que anomenem la Trinitat és sobretot una realitat d’amor sense
límits, al qual tenim accés gràcies a Jesucrist.
Precisament perquè Déu és un misteri d’amor, la forma
d’acollir-lo no és la reflexió racional, sinó l’obertura del cor. La
Trinitat no és un enigma per desxifrar, sinó un amor per descobrir.
Per això Jesús assegura que els qui creuen en aquest Déu que
ha estimat el món no seran condemnats. Posar la confiança en el
Déu que és amor i que es manifesta com a Pare, Fill i Esperit,
assegura la vida per sempre.
Agustí Borrell
Déu és amor gratuït
Oriol: —Mare, Déu em necessita?
Gràcia: —No, fill, Déu no et necessita. No
necessita res, de ningú, perquè un Déu que
necessita alguna cosa no pot ser Déu. Déu és
autosuficiència absoluta, en Ell no hi ha la més
mínima expressió d'indigència, de precarietat,

de finitud.
—Però, si no em necessita, perquè vol comunicar-se amb mi?
—No tot és necessitat en la vida. La gratuïtat consisteix a donarse desinteressadament, a practicar generosament el do, a
realitzar una acció sense mirar els beneficis que se'n puguen
derivar.
—Així, Déu no actua per necessitat sinó per gratuïtat?
—Exacte. No té cap necessitat de crear, de revelar-se, d'encarnar
-se. Ho fa perquè vol. I totes les persones tenen capacitat d'actuar
gratuïtament, encara que només siga en moments molt puntuals
de la vida. La gratuïtat és la bondat, és la millor part de nosaltres,
reflecteix la presència de Déu en el nostre petit ésser.
—Aleshores, Déu es vol comunicar amb mi perquè vol, sense cap
necessitat?
—Clar, fill. Quina necessitat podria tenir? Déu ha volgut
comunicar-se amb plena llibertat, ha volgut fer-se conèixer sense
sentir cap necessitat, ha volgut establir un vincle d'amor amb tots
els homes, també amb tu mateix, sense tenir-ne cap necessitat.
L'amor vertader —fill meu— no brolla de la necessitat.
Si estimem algú perquè el necessitem, encara no
l'estimem en el sentit ple.
—En l'amor que tinc cap als altres, hi veig sempre un
rastre d'egoisme.
—En l'amor humà sí, però Déu és amor infinit. És el
Tot, però aquest Tot s'ha encongit per donar lloc al
món, als homes i les dones que hi ha en ell, per
deixar que els altres siguen i tinguen plena
consciència i llibertat.
Francesc Torralba
(Ah, sí? Com parlar de Déu als infants, Editorial Claret)
———————————————————

«L'essencial... és invisible als ulls»

Saint-Exupéry, l'aviador que va haver de fer un aterratge
forçós en ple desert i reparar el seu avió, escriu en El
Petit Príncep: «En acomiadar-se la rabosa va dir al petit
príncep: —«Adéu. Heus ací el meu secret. És molt
senzill: “No es veu bé… sinó amb el cor… L'essencial és
invisible als ulls”. I el petit príncep, a fi de recordar-se’n, va repetir:
“Sí, l'essencial… és invisible als ulls”» I Saint-Exúpery contínua la
narració: «Com el petit príncep s’adormira, el vaig prendre en els
meus braços. Estava emocionat. Em semblava carregar un fràgil
tresor. Em vaig dir:
“El que veig ací és
només una corfa. El
més important és
invisible…”»

ORDENACIÓ
UNITS EN LA
PREGÀRIA.

El proper 23 de
juny,
al Monestir de
Montserrat seran
ordenats
Preveres:
Josep Miquel
Bausset i Manel
Gasch
Diaques:
Sergi d'Assís Gelpí
i Carles Xavier
Noriega

