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DIUMENGE XX DE DURANT L’ANY (B) 

 
 
 
PRIMERA LECTURA     (Pr 9,1-6) 

Lectura del llibre dels Proverbis 

La saviesa ha construït el seu palau, hi ha posat set columnes. Prepara els seus guisats i 
els seus vins i fa parar la seva taula. Després envia les serventes a cridar des dels punts 
que dominen la ciutat: «Que vinguin els illetrats.» I als qui no tenen enteniment ella els 
diu: «Veniu a menjar el meu pa i a veure els meus vins. Deixeu la vostra ignorància i 
viureu, i avançareu pel camí del coneixement.» 
  
 
 
 
 
SALM RESPONSORIAL (33,2-3, 10-11, 12-13,14-15) (R., 9a) 
  
Beneiré el Senyor en tot moment, 
tindré sempre als llavis la seva lloança. 
La meva ànima es gloria en el Senyor; 
se n’alegraran els humils quan ho sentin. 
  
R.: Tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor. 
  
Sants del Senyor, venereu-lo; 
venereu-lo i no us mancarà res. 
Els rics s’empobriran, passaran fam, 
però els qui busquen el Senyor 
no els faltarà cap bé. R. 
  
Veniu, fills meus, escolteu-me; 
us ensenyaré com heu de venerar el Senyor. 
¿Qui és l’home que estima la vida, 
que vol viure temps i fruir de benestar? R. 
  
Guarda’t la llengua del mal, 
que no diguin res de fals els teus llavis. 
Decanta’t del mal i fes el bé, 
busca la pau, procura aconseguir-la. R. 
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LECTURA SEGONA (Ef 5,15-20) 

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes 

Germans, fixeu-vos bé com viviu; no sigueu com la gent que no sap el que fa, sinó 
com la gent de seny, mirant de treure bé del moment present, perquè els temps que 
vivim són dolents. No sigueu d’aquells que no fan cas de res; més aviat mireu 
d’entendre què vol de vosaltres el Senyor. No begueu massa, que el vi porta a la 
disbauxa. Deixeu que us ompli l’Esperit Sant. Exhorteu-vos els uns als altres amb 
salms, himnes i càntics espirituals, canteu al Senyor en els vostres cors, donant sempre 
gràcies de tot a Déu Pare, en el nom de Jesucrist, el nostre Senyor. 

  

 

 

EVANGELI (Jo 6,51-58) 

Lectura de l’evangeli segons sant Joan 

En aquell temps, Jesús digué als jueus: «Jo sóc el pa viu baixat del cel. Qui menja 
d’aquest pa, viurà per sempre. Més encara: El pa que jo donaré és la meva carn, perquè 
doni la vida al món.» Els jueus es posaren a discutir. Deien: «Com s’ho pot fer aquest, 
per donar-nos la seva carn per menjar?» Jesús els respongué: «Us ho dic amb tota 
veritat: si no mengeu la carn del Fill de l’home i no beveu la seva sang, no podeu tenir 
vida en vosaltres. Qui menja la meva carn i veu la meva sang té vida eterna, i jo el 
ressuscitaré el darrer dia. Ben cert: la meva carn és un veritable menjar, i la meva sang 
és una veritable beguda. Qui menja la meva carn i beu la meva sang està en mi i jo en 
ell. A mi m’ha enviat el Pare que viu, i jo visc gràcies al Pare; igualment els qui em 
mengen a mi viuran gràcies a mi. Aquest és el pa baixat del cel. No és com el que van 
menjar els vostres pares. Ells van morir, però els qui mengen aquest pa, viuran per 
sempre.» 

 


