
Commemoració de tots els fidels difunts

Lectura primera Jb 19,1.23-27a

Lectura del llibre de Job

Job respongué als seus amics: «Tant de bo que les meves paraules quedessin inscrites,
gravades amb un cisell d’acer i resseguides amb plom, entallades a la roca perquè em
fessin de testimoni. Però jo sé que el meu defensor viu i que a la fi testificarà a favor meu:
veuré que el meu testimoni em fa costat, contemplaré Déu, que em portarà una bona nova.
Jo mateix el contemplaré, el veuran els meus ulls, i no els d’un altre».

Salm responsorial 24,6-7bc,17-18,20-21 (R.: 1)

Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat
i de l’amor que ens heu guardat des de

sempre.
Compadiu-vos de mi, vós que estimeu

tant. R.

R/ A vós, Senyor,
elevo la meva ànima.

Eixampleu el meu cor oprimit,
traieu-me de la meva dissort.

Mireu la meva aflicció i les meves penes,
i perdoneu-me tots els meus pecats. R.

Guardeu la meva vida i deslliureu-me;
m’he emparat en vós; que no en tingui

un desengany.
La rectitud i l’honradesa em

salvaguarden,
perquè en vós tinc posada l’esperança. R.

Lectura segona Rm 14,7-9,10c-12

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma

Germans, cap de nosaltres no viu ni mor per a ell mateix: mentre vivim, vivim per al
Senyor, i quan morim, morim per al Senyor. Per això, tant si vivim com si morim, som
del Senyor, ja que, si Crist va morir i va tornar a la vida, va ser justament perquè havia
de ser sobirà de morts i de vius.

Tots hem de comparèixer davant el tribunal de Déu, tal com diu l’Escriptura: «Ho juro
per la meva vida, diu el Senyor: Davant meu s’agenollarà tothom, i tota llengua
confessarà a Déu les seves culpes».

Per tant, cadascú haurà de donar compte a Déu de la seva pròpia vida.

Evangeli Jn 14,1-6

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: «Que els vostres cors s’asserenin. Confieu
en Déu, confieu també en mi. A casa el meu Pare hi ha lloc per a tots: si no n’hi hagués,
¿us podria dir que vaig a preparar-vos estada? I quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré
i us prendré a casa meva, perquè també vosaltres visqueu allà on jo estic. I ja sabeu quin
camí hi porta, allà on jo vaig».



Tomàs li diu: «Senyor, si ni tan sols sabem on aneu. ¿Com podem saber quin camí hi
porta?».

Jesús li diu: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida: ningú no arriba al Pare, si no hi va per
mi».


