
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hola, Jesús. S’acosta la Setmana Santa. És una setmana molt especial que comença el 

Diumenge de Rams.  

• Algunes vegades he anat a missa el Diumenge de Rams. És un dia una mica diferent. La 

gent porta branques de llorer o palmes. Es fa una processó i es beneeixen. Crec que així 

recordem un dia que Tu vas entrar a Jerusalem... 

(Adaptació de Mc 11, 1-10) 

Quan Jesús i els seus estaven arribant a Jerusalem, va encarregar als deixebles que li 
portessin un ase que hi havia per allà pasturant. El van cobrir amb mantells i Jesús es va 
asseure a sobre i així va entrar a la ciutat. 
Moltes persones s’hi van anar acostant i tots estaven molt contents quan el veien. 
Portaven branques d’olivera i cridaven «¡Hossannah! Beneït el qui ve en nom del Senyor, 
beneït el qui arriba». 
Era com si estigués entrant un rei amb tota la desfilada, però a la vegada era Jesús, humil, 
muntat en un ase.. 

Diumenge 28-març-21 

• Algunes vegades he anat a una desfilada. Potser a la dels Reis Mags; o quan un equip de futbol 

guanya un títol i tota la ciutat surt al carrer per aplaudir els jugadors; o quan arriba algú que ha 

fet alguna cosa important i a l’aeroport s’aplega molta gent per aplaudir-lo.  

• El que va passar aquell dia a Jerusalem era alguna cosa semblant. Però el més sorprenent és que 

Tu, Jesús, no eres dels poderosos, dels rics, dels triomfadors... La gent t’aplaudia perquè els 

ajudaves a descobrir qui és Déu. 

• A l’antiguitat, així rebien els reis, amb desfilades i cants. Entraven amb grans caravanes, muntats 

a cavall, rodejats d’exèrcits.  

• Tu, en canvi, entres mostrant-te senzill, pobre. La teva muntura és només un ase. El teu exèrcit 

és la confiança dels deixebles. I la teva caravana la formen les bones persones.  

• Em fixo en tu, Jesús, i penso què és el que més m’agrada de tu. 

• I ara jo també soc com aquelles persones que t’aplaudien. Dir ‘hossanah’ és com dir “Visca! 

Quina alegria!”; i és com dir-te alguna cosa bonica. Jo, en silenci, per dintre vull dir-te també 

alguna cosa bonica. 

• Tanco els ulls. M’imagino que viatjo en el temps. Jo també estic ara entre aquella multitud. Veig 

Jesús. M’alegra estar-hi a prop. I llavors comença a sonar un cant. El cant diu: «Et donem gràcies, 

oh Senyor, perquè fas meravelles».  

• I mentre sona el cant li dono gràcies a Jesús per totes les coses bones de la vida... 



 
 

 

 
 

Ara, en silenci, o en veu alta, dic per quines coses li puc donar gràcies avui a Jesús... 
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Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant. 
 

 

 

 
Et Lloem Senyor (Kairoi) 

 
Et lloem, Senyor,  

per tantes meravelles que avui parlen de tu. 
Et lloem, Senyor,  

per tantes alegries que ens has fet, tu, sentir. 
Et lloem, Senyor,  

per cada matinada que ens ha portat la pau. 
Et lloem, Senyor, en tu vivim la llibertat. 

 
Ens has donat, Senyor,  

el do d’aquesta crida que ens convida a seguir. 
Ens has donat, Senyor,  

la gràcia que inunda i empeny a estimar. 

Ens has donat, Senyor,  
germans que fan possible viure en fraternitat. 

Ens has donat, Senyor, la vida irrepetible, l’amor. 
 

Demanes, Senyor,  
que treballem per fer d’aquest planeta una llar. 

Demanes, Senyor,  
que les respostes nostres siguin: sí, amb tot el cor. 

Demanes, Senyor,  
que la nostra mirada sigui ferma envers tu. 

Aquí ens tens, Senyor, disposa de nosaltres, avui. 
 

T’oferim, Senyor,  
les forces que ens regales, l’esperança i la fe. 

T’oferim, Senyor,  
els triomfs i els fracassos, també el goig i el dolor. 

T’oferim, Senyor,  
la lluita i la confiança, la bondat i el perdó. 

Aquí ens tens, Senyor, disposa de nosaltres avui. 

 
 

 

 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Dan Jaén Puig, Héctor Burdallo 
Pulido, Carmen Remón Mateo i Alma Estela Montetes-Mairal Fernández 

 de Jesuïtes El Clot – Escola del Clot que han posat la veu en off al projecte. 


